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Saker til behandling 

164/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 4. september 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00021-11 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 164/14 

 

 

Saksframstilling: 
Protokollen fra møte i bydelsutvalget 4. september 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 4. september 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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165/14 Bydelsdirektørens driftsorientering 

 
Arkivsak-dok. 14/00044-11 

Arkivkode.  031  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 165/14 

 

 

Saksframstilling: 
 

HENSIKT 

Bydelsdirektøren utarbeider en driftsinformasjon til hvert BU-møte. Denne informasjonen 

erstatter ingen saker, men vil være et supplement om temaer det arbeides med i bydelens 

fagområder og funksjoner. Driftsorienteringen vil ikke bli forelagt de forskjellige utvalgene 

da driftsinformasjonen vil bli oppdatert med ny og relevant informasjon i forbindelse med 

utsendelse av tilleggskart og protokoller 3 dager før BU- møte.  

 

ORGANISASJON – GENERELT 

 Byrådets budsjettforslag innebærer en rammereduksjon for vår del på 9,95 mill. 

kroner. Det tilsvarer 0,81 % nedgang sammenlignet med korrigert budsjett for 2014.  

 Budsjettarbeidet er godt i gang i hele organisasjoner og med et omstillingskrav på 40-

45 mill. kroner er utfordringen stor. 

 

Enhet for Økonomi (inkl. IKT, regnskap, lønn, felles drift og vedlikehold og 

fagsystemet Gerica) 

 Bydelens regnskapsresultat pr. 31.08.2014 viser et merforbruk på 20 mill. i forhold til 

budsjettforutsetningene. Egen BU sak om tertialrapport. 

 Enheten har avlevert tertialrapport og tertialstatistikk. 

 Bydelen har hatt store utfordringer innen IKT i sektorsystemene sine. Noe som 

skyldes fjerning av utstyr knyttet til «gammelt» oslofelles 1.0 samt oppgraderinger i 

systemversjoner. Dette skaper vanskeligheter i vår tjenestegivning ovenfor våre 

brukere i enkelte enheter. 

 Byrådets budsjettforslag ble fremlagt 24.09.2014. Det fremlagte budsjett er bedre enn 

som forventet. Omstillingsbehovet blir stort grunnet varslet merforbruk. 

 Enheten arbeider med budsjettprosessen for 2015. Alle enheter har fått egne 

utfordringer av bydelsdirektøren som skal svares ut.  

 Bydelen utvider bruk av «mobile enheter» knyttet til dokumentering i fagsystemet 

GERICA utover bydelens hjemmetjeneste. 

 

Enhet for bydelsdirektørens stab 

 Det har i september vært stor aktivitet innenfor området miljørettet helsevern. I 

hovedsak dreier dette seg om dispensasjon fra Støyforskriften og klager på støy. 

 Folkehelsekoordinator har startet «rullering» av bydelens Folkehelseplan som et ledd i 

det systematiske planarbeidet for budsjett og planperiode 2015. Formålet er å sikre at 

bydelen har treffsikre folkehelsetiltak. 
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 Helsekonsulenten har sammen med øvrige helsekonsulenter i Oslo vært på kurs i 

systemrevisjon. Dette anses som svært nyttig i arbeidet med tilsyn av virksomhetenes 

internkontroll med miljørettet helsevern i b.l.a skoler og barnehager.  

 Bydelsdirektørens stab skal delta på kurs for styrking av kommunenes kompetanse 

innen arbeid med miljørettet helsevern i skolen. «Krafttak for et bedre miljø ved 

skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent?» Dette er et 

samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen og 

Helsedirektoratet. 

 Årets influensavaksine har kommet og er tilgjengelig hos fastlegene. I år vil det ikke 

bli avholdt egen vaksinasjonsdag i regi av bydelen, og bydelen oppfordrer målgruppen 

til å vaksinere seg hos fastlegen.  

 

Enhet for Sos/NAV 

 NAV sosialtjenesten har tom 31.09.14 bosatt 41 flyktninger. Barnevernet har bosatt en 

enslig mindreårig flyktning så langt i år. Hele kvoten for 2013 med 33 personer er nå 

bosatt. I tillegg er 22 av kvoten på 37 flyktninger for 2014 bosatt.   

 Det har så langt i 2014 vært flere tilgjengelige kommunale boliger, men dette er en 

situasjon som ikke nødvendigvis vedvarer. Det er utfordrende å skaffe boliger på det 

private markedet til flyktninger som bor på asylmottak i andre deler av landet, og som 

har begrensede muligheter til å gå på visninger.  

 Nav sosialtjenesten ligger over måltall for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 

september. Det har vært økt pågang i 2014 sammenliknet med samme periode i 2013. 

Nav sosialtjenesten ligger litt over måltall for Kvalifiseringsprogrammet med 32 

deltakere.   

 NAV Vestre Aker skal bygge om publikumsmottaket for å tilpasse seg endrede behov 

og krav til sikkerhet. Ombyggingen startet 29.09.14 og vare i ca. fire uker. Vi holder 

åpent i hele perioden. 

 Det skal gjennomføres brukerundersøkelse i publikumsmottaket i uke 42. Dette er 

samme undersøkelse som ble gjennomført i 2013.  

 

Enhet for bestiller 

 Det er nå gjennomført tilsyn på de psykiatriske institusjonene som Enhet for bestiller 

kjøper plasser på. 

 Teamleder, fagkonsulent og enhetsleder har vært på seminar om den nye nasjonale 

veilederen i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne – «Sammen om 

mestring».  Seminaret var et samarbeid mellom Helseetaten i Oslo og 

Helsedirektoratet. Seminaret opplevdes som nyttig. 

 Enheten har hatt tilsyn på saksbehandling på TT. Rapporten er ikke klar enda, men vi 

har inntrykk av at det gikk fint. 

 Tåsen helsehus er nå korttidssykehjem for bydelen. Alle brukerne som tidligere var på 

korttidsopphold på Hovseterhjemmet er nå flyttet over til Tåsen helsehus. 

Sykehjemsetaten vil nå samle alle korttidsplassene på egne utvalgte sykehjem og disse 

kalles nå helsehus. Tåsen sykehjem er valgt ut som helsehus i vår region og tilbyr nå 

korttidsplasser til bydelene Nordre Aker og Vestre Aker. På sikt skal også bydelene 

Frogner og Ullern ha sine korttidsplasser her. Bydelen mener at det er positivt å samle 

kompetansen på korttidsopphold og rehabiliteringsopphold på egne sykehjem. 

 Hovseterhjemmet er nå tømt og langtidsbeboerne er i hovedsak flyttet over til Økern 

sykehjem. 
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 Det har vært stor etterspørsel etter langtidsplasser den siste tiden.  Det har til tider ikke 

vært ordinære sykehjemsplasser ledig. Det må presiseres at Sykehjemsetaten meddeler 

at de fremdeles klarer å tilby plasser innen 14 dager slik de er pliktig til. Brukerne er i 

ventetiden godt ivaretatt både ved at de er på korttidssykehjem og har andre tjenester 

fra bydelen. Årsaken til dette presset på sykehjemsplasser er naturlige svingninger 

gjennom året, rehabiliteringen av Hovseterhjemmet og omlegging til helsehus. 

 

Enhet for barnehager 

 Skriftlig tilsyn etter Lov om barnehager er sendt ut til alle kommunale og ikke 

kommunale barnehager med svarfrist 20. oktober.  Bydelen etterspør blant annet om 

barnehagene følger opp ansatte i forhold til kravet om politiattest og TBC kontroll.  

Videre handler tilsynet om barnehagens rutiner i forhold til å ivareta barnas sikkerhet 

og om fastsettelse av oppholdsbetaling samt tilgjengelig informasjon på nettet for 

foresatte som søker plass i barnehagene. Rapport etter tilsynet sendes styrer/eier og 

samarbeidsutvalgene. Avdekker tilsynet mangler vil det bli gitt pålegg og om 

nødvendig gjennomført stedlig tilsyn.  

 I forhold til salg av barnehager har det vært gjennomført en befaring med interesserte 

og flere av de kjente aktørene på markedet stilte. Driften i de tre barnehagene går bra. 

 Det er holdt 1.hjelps kurs for ansatte i de kommunale barnehagene. Kursene 

gjennomføres på kveldstid, og nærmere 150 har deltatt. 

 Barnehageenheten startet, som tidligere informert om, høsten 2013 opp med et 

kompetanseløft for kommunale og private barnehager, «Trygg i barnehagen»/Circle of 

security, hvor det er fokus på barns psykiske helse og voksenrollen som omsorgsgiver. 

Ansatte skal bli bevisst en omsorgsstil som er ivaretakende overfor barnets sosiale og 

emosjonelle behov. I september ble det gjennomført samlinger for nyansatte 

assistenter og nyansatte pedagogiske ledere med de eksterne fagpersonene. For god 

implementering i barnehagen er det en god hjelp at også de nyansatt får den samme 

kjennskapen til metodikken. Utover det har de utdannede veilederne hatt samling for 

styrerne i de 42 barnehagene som deltar i satsningen. Vi får gode tilbakemeldinger på 

satsningen og det er uttrykt ønsker om at arbeidet videreføres i 2015. 

 Barnehageenheten har etter sommeren fått flere henvendelser fra foresatte som ønsker 

å etablere familiebarnehager. Men så langt er det ikke kommet noen 

godkjenningssøknader. 

Nye retningslinjer for familiebarnehager innebærer at det må være en dobbeltgruppe, 

dvs 8 barn, i hjemmet og hjemmet må knytte seg opp mot en annen familiebarnehage. 

Det er med andre ord blitt noe mer omfattende å etablere en familiebarnehage. 

 

Enhet for barnevern 

 Enheten har kommet godt i gang med LEAN prosessen, en prosess som ser ut til å 

kunne gi oss noe positiv uttelling på å frigjøre tid. 

 Enheten har den siste måneden hatt flere akutte saker, men unngått nye plasseringer. 

 Enheten har klart den siste måneden å henlegge et større antall saker med frivillige 

hjelpetiltak, slik at personalressurser blir frigjort til å ha større fokus på de alvorlige og 

arbeidskrevende sakene. 

 Enheten ligger fremdeles godt over nivået fra 2013 i fht innkomne 

bekymringsmeldinger. Fremdeles gjelder mange av sakene Vold i nære relasjoner. 

Dette resulterer også i at vi har en stor økning av politianmeldelser i 2014 

sammenlignet med 2013 og foregående år. WHO rapporten ble lagt frem på Verdens 

helseorganisasjon i København i september. Den viste at hvert tredje barn opplever 
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mishandling og at et av ti barn blir utsatt for seksuelt misbruk i oppveksten. Det viser 

at vi i Norge har store mørketall, barn som ikke får hjelp. 

 Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen avdekket i september lovbrudd og alvorlige avvik i 

barneverntjenesten i 5 bydeler i fht lovpålagt oppfølging av fosterbarn.  Vår enhet har 

et stort fokus på å følge opp våre fosterbarn og fosterforeldre og prognosen viser at vi 

ved utgangen av året har fulgt opp etter regelverket, bortsett fra det lovpålagte tilsynet 

hvor vi bruker eksternt ansatte. 

 Den økonomiske situasjonen i enheten er utfordrende. Det høye merforbruket skyldes 

i all hovedsak kostnadskrevende institusjonsplasseringer for barn og unge med store 

skader grunnet omsorgssvikt. På tross av at enheten har et stort fokus på økonomi er 

det ikke mulig å komme i balanse dette året. Enheten arbeider med 

kostnadsbesparende tiltak for å begrense merforbruket. 

 

Ressursenhet for Barn og Unge   

 Høsten er i gang og det gjenspeiles i full drift på alle plan i enheten, og mange 

henvisninger til alle yrkesgruppene.  

 Det er også stor pågang til enhetens drøftingsteam, som nå avholdes hver 2.uke. Der 

det er bekymring for barns uttale har enheten i høst opprettet en «språklyd klinikk», 

som avholdes en gang i måneden. Der kan ansatte i barnehagene, eller foresatte, ta 

med barnet til en nærmere undersøkelse av språklydene. Testen som brukes heter 

norsk fonemtest. Det gis veiledning i etterkant basert på resultat av testingen.  Tilbudet 

gis av en av spesialpedagogene. 

 En fysioterapeut, en ergoterapeut og en spesialpedagog har avholdt to kurs for 

barnehageansatte i opplegget «AMG» (aktivitet, mestring og glede). Et skole 

forberedende opplegg som skal bidra til en god skolestart. 

 Det har vært avholdt møte med barneskolene og barnehageansatte. Dette er et årlig 

møte i tråd med Oslostandarden knyttet til «en god skolestart». Hensikten med møte er 

at barnehagen skal være kjent med hva som møter elevene i 1.klasse, og hva det kan 

være hensiktsmessig å fokusere på siste år i barnehagen. 

 Enheten har blitt kurset i bruk av web basert IP. Dette kan bli et effektivt verktøy å 

bruke for koordinatorene og medlemmene i en ansvarsgruppe, men vi er fortsatt i 

startfasen!  

 

Enhet for boliger, dagsentra og psykisk helse 

 Ny samlokalisert bolig i Sørkedalsveien 169, som var forventet klar for overlevering 

fra entreprenør 19. september, er forsinket. Noen utbedringsarbeider gjenstår, og det er 

håp om innflytting i desember. 

 Det ble en vellykket åpning av Villa Ly 26. september. Byråd for helse- og sosiale 

tjenester Øystein Eriksen Søreide var til stede og foretok den offisielle åpningen. Til 

stede var også BU-leder Elin Horn Galtung. Bydelens samarbeidspartnere, bydelene 

Frogner, Ullern og Diakonhjemmet var også representert. Mange ansatte var til stede, 

og ikke minst mange brukere av Aktivitetssenteret på Villa Ly. 

 På Villa Ly er en ny brukerstyrt malergruppe etablert, og de har hatt sin tredje 

samling. Og 8. oktober arrangeres den årlige høstfesten. 

 Vestre Aker Aktivitetshus i Aslakveien 14 har med støtte fra Røde Kors vært på tur til 

Finstad gård i Sørkedalen.  

 En liten gruppe brukere fra Aktivitetshuset er nå i gang med arbeid på Bogstad gård. 

De steller i fjøset og bidrar der det er behov. 
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 Flere brukere på Aktivitetshuset har vært på to dagers tur for å overvære innspillingen 

av «Allsang på grensen» 

 

Enhet for hjemmetjeneste og omsorgsbolig 

 Hjemmetjenesten har i september startet med fagfokusuker, hvor vi tar for oss ulike 

fagområder og har dette som fokusområde, samt planlegging av diverse kurs.  

 Hjemmetjenesten har startet arbeidet med å bli miljøsertifisert 

 Hjemmetjenesten har startet samarbeid med bestillerkontoret i bydelen for å 

gjennomgå vedtakene våre. 

 Hjemmetjenesten jobber for å få et enda bedre tilbud til sykepleierstudentene våre og 

lærlinger/elever som skal ha praksis hos oss.  

 Tjenesten har også denne måneden hatt fokus på prosedyrer og opplæring til våre 

ansatte i bruk av Kvalitetslosen.  

 

Enhet for forebygging og rehabilitering  

 Røa eldresenters 40 årsjubileum ble feiret med brask og bram hele uke 37. Senteret 

viser oppadgående trend på antall som bruker senteret og ikke minst på aktiviteter. 

 Røa eldresenter har hatt besøk fra fylkeseldrerådet i Telemark og Sunndalsøra eldreråd 

som ønsket å gjøre seg kjent med senterets arbeidsform. Røa eldresenter er blitt kjent 

utover i landet pga deltakelsen i Pensjonistforbundets prosjekt om fremtidens 

eldresentre.¨ 

 Dagaktivitetssenteret for demente i Pilotveien 6 ble 1. oktober slått sammen med 

Hovseterhjemmets dagsenter (som bydelen drifter midlertidig i ombyggingsperioden) 

og har nå lokaler i Hovseterveien 88.  Åpningen gikk fint og dagsenteret fungerer 

svært bra. Dagsenteret har 35 plasser og noe overbelegg. 

 Det har vært en sak i lokalavisen knyttet til brannalarmer i bygget. Boligbygg har 

orientert oss om at bygget nå har fått samme ordning som Pilotveien 6 – brannvesenet 

rykker automatisk ut når alarmen går. I løpet av 6 måneder blir det installert 

overrislingsanlegg i alle etasjer. 

 Enheten operer etter endringen med 25 % færre terapeuter innen 

rehabiliteringstjenestene. Vi arbeider fortsatt med forbedrings- og effektivisering, 

blant annet ved hjelp av LEAN, som er godt mottatt av de ansatte. Noe ventelister har 

både ergoterapeuter og fysioterapeuter likevel. To privatpraktiserende fysioterapeuter 

som bare arbeider i hjemmet har takket ja til tilbud om kontorplass her og deltar på 

enhetens koordineringsmøter.  

 Bydelen har fra Helsedirektoratet mottatt 887 000 til å etablere en besøkstjeneste i 

samarbeid med frivillige. Tiltaket blir en del av frivillighetsarbeidet i bydelen. 

 

Enhet for helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 På Hovseter skole har 210 elever på 9.trinn hatt samtale med helsesøster i grupper. 

Gruppene var delt opp klassevis og var kjønnsdelte. Tema i samtalegruppene har vært 

følelser, selvbilde, pubertet og psykisk helse. Helsesøster har aktivt brukt 

hjelpemiddelet Hjelpehånden fra Psykologisk Førstehjelp for å gjøre elevene bedre i 

stand til å hjelpe seg selv, når de står fast i kaotiske følelser. Helsesøster har fått gode 

tilbakemeldinger fra elevene som har deltatt. De gir også uttrykk for at de gjerne 

skulle hatt mer tid i samtalegrupper med helsesøster.  

 Skolehelsesøstrene er godt i gang med høstens vaksinering av 2. klassingene. 

 Helsestasjonen har mottatt 458 fødselsmeldinger til 01.09. Alle har fått tilbud om 

hjemmebesøk av helsesøster og 324 har takket ja. 
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 Helsestasjonen forbereder oppstart med ny vaksine mot Rotavirus. Vaksinen skal 

tilbys til alle barn født etter 01.09.2014. Vaksinen består av to doser som gis ved 6 

uker og 3 måneders alder. 

 Hvordan møte barn med aggresjon og hvordan veilede foreldrene, var tema for intern 

fagdag/opplæring ved psykologspesialist Guro Øiestad. Nyttig og konkret i vårt arbeid 

med veiledning av barn og foreldre. 

 Helsestasjon og skolehelsetjenesten har hatt meget gode LEAN møter vedr. 

migrasjonsfamilier med barn 0-5 år og skolebarn. Sjekklister og flytskjemaer er under 

utarbeidelse. 

 Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet 2014: Nytt liv og trygg barseltid for familien. 

Her skisserer de nye oppgaver blant annet hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter 

fødselen. Helsesøster skal fortsatt tilby hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst 

fra sykehuset. Enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten deltar i en 

arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til samhandling med Helseforetaket. Det 

store spørsmålet i samhandlingen er hvem som skal ta kostnadene. Fortsettelse følger. 

 

Enhet for forebygging barn og unge 

 

 Uteteamet har vært hyppig ute og feltet ved skolene i september. Skolestart har gått 

bra, men vi får en del henvendelser fra både barneskoler og ungdoms skoler om 

skolevegring. 

 Vi ser færre yngre ungdom ute og fester i helgene enn før. En ny trend er at vi ser 

ungdom som røyker nikotin i friminuttene. 

 På Hovseter Mek er det jevn aktivitet, og verkstedet får flere oppdrag enn før. 

 Vi har vært på et samarbeidsmøte med LMS for å utveksle erfaringer når det gjelder 

ungdom og rusmisbruk og trender. De driver foreldre grupper og veileder søsken og 

venner. 

 Det er fokusert på organisering av minoritetsungdom til sportslige aktiviteter,  

 SaLTo bidrar til å følge opp flyktningfamilier til skole, fritidsaktiviteter o.a 

  Daglig arbeid ved Persbråten med oppfølging av enkeltungdom.  

  SaLTo vest og politi har samarbeidet om seminar i oktober 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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166/14 Tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00003-10 

Arkivkode.  101.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 29/14 

2 Helse- og sosialkomiteen 09.10.2014 42/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 166/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 08.10.2014 sak 29/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 08.10.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering. 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 09.10.2014 sak 42/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 09.10.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering. 

 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.2014 til orientering.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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Vedlegg:  

Tertialrapport 

 

Tertialstatistikk 
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167/14 Varsel om oppstart av planarbeid, mindre områderegulering: 

Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal mellom 

Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon 

 
Arkivsak-dok. 13/01357-4 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 22.09.2014 20/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 60/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 167/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 22.09.2014 sak 20/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22.09.2014 og fattet følgende vedtak 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot oppstart av planarbeidet i området 

Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal mellom Risbakken, Risveien og Ris 

T-banestasjon. 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

60/14 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

og saken sendes Bydelsutvalget til orientering  

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 4.09.2014 brev fra Lorentz Gedde – Dahl Sivilarkitekt MNAL vedrørende 

varsel om oppstart av planarbeid, mindre områderegulering: Slemdalsvingen 53 og mindre 

uregulert kommunalt areal mellom Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon. 

 

Området omfatter Slemdalsvingen 53, eiendom 41/290, samt mindre uregulert kommunalt eid 

areal mellom Risbakken, Risveien og Ris T-banestasjon. Se vedlagt reguleringskart som viser 

planområdet, vedlegg D2. 

 

Området er i dag uregulert og omfatter veiareal, grøft og fortau mellom Risbakken. Risveien 

og Ris T-banestasjon. En relativt stor del av dette arealet er en del av eiendom 

41/290,Slemdalsvingen 53 Resterende del av arealet eies av Oslo Kommune. 
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Området vurderes regulert med sikte på å innlemme deler av den uregulerte del av eiendom 

41/290. Slemdalsvingen 53, eiendommens hageareal. Arealet vil bli regulert til boligformål. 

En hver tids gjeldende bestemmelser for tilliggende boligområde skal legges til grunn. 

 

Reguleringen vil medføre at deler av arealet i dag brukt til vei og parkering, reguleres til 

veiformål og fortau. Dette vil rydde opp i dagens uavklarte situasjon, og sikre en trygg og 

sammenhengende gangforbindelse forbi planområdet, som ligger i turveistrekket mellom 

Vinderen og Nordmarka.  

 

Vedlagt illustrasjon D1 viser planforslaget. Se forklaring av forslaget og illustrasjonen på eget 

ark. 

 

Planen er ikke i konflikt med overordnede planer og skal ikke konsekvensutredes. 

 

Bydelsutvalget ga i brev av 04.11.2013 følgende innspill til Slemdalsvingen 53 - bestilling av 

oppstartmøte: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot denne begrensede 

reguleringsendringen. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot oppstart av planarbeidet i området 

Slemdalsvingen 53 og mindre uregulert kommunalt areal mellom Risbakken, Risveien og Ris 

T-banestasjon. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev datert 26.08.2014 med saksdokumenter. 
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168/14 Sætra vei 24 - 30 Varsel om oppstart av detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 14/00911-2 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 22.09.2014 21/14 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 61/14 

3 Bydelsutvalget 16.10.2014 168/14 

 

 

Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 22.09.2014 sak 21/14 

 

Møtebehandling 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Det fremgår av dokumentene at tiltakshaver har til hensikt å øke dagens utnyttelsesgrad  

(% BYA). Vestre Aker bydelsutvalg mener at BYA må følge dagens 

reguleringsbestemmelser. 

 

Votering 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22.09.2014 og fattet følgende vedtak 

Det fremgår av dokumentene at tiltakshaver har til hensikt å øke dagens utnyttelsesgrad  

(% BYA). Vestre Aker bydelsutvalg mener at BYA må følge dagens reguleringsbestemmelser 

 

Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

61/14 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

og saken sendes Bydelsutvalget til orientering  

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Planområdet har et samlet areal på 9.400m2, og inngår i reguleringsplan for 

Holmenkollen, S-3273 fra 23.10.1991, sist endret 15.2.1995 til S-3469 felt P. 

Eiendommen er i dag regulert til byggeområde for bolig med særskilte landskapshensyn, 

og maksimal utnyttelse på 12/15 % BYA. 

 

Oppdragsgivers hensikt er å øke dagens utnyttelse (% BYA) og tilrettelegge for oppføring 

og etablering av nye boliger i form av leiligheter (ca. 25). Planlagte boligblokker vil få et 

formspråk tilpasset omgivelsene, i valg av materialer, form og oppdeling. Man legger opp 

til store, sørvestvendte leiligheter med tilgang til heis. Etter gjeldende TEK er det krav 

om tilgjengelighet for bevegelses- og orienteringshemmede. 
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Det legges opp til parkering i kjeller med bodanlegg. Kjøreatkomst til 

leilighetsbebyggelsen vil skje fra dagens avkjørsel til Setra vei 24 eller 26. 

 

Vegetasjonen vest og nord på planområdet skal i den grad det er mulig ivaretas gjennom en 

hensynssone for grønnstruktur. 

 

Planinitiativet er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 12-10 1.1edd, jfr. § 4-2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

 

Det tas forbehold til at områdets planavgrensning kan justeres noe. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen bemerkninger til varslet oppstart av detaljregulering Sætra 

vei 24 – 30. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra hk arkitekter av 03.07.2014 
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169/14 Slemdalsveien 41 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om oppføring av anneks/sekundærbolig. Dispensasjon fra 

reguleringsplan  

 
Arkivsak-dok. 13/00160-4 

Arkivkode.  531  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 62/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 169/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

62/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

23.06.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke innvilge dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder plassering (jf. § 3.2) og reguleringsformål. 

 

Klagen fra Tandberg Arkitekter MNAL på vegne av Andreas Wormdahl tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
 

UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til «Spesialområde – bevaring» med underformål «byggeområde for 

bolig» gjennom reguleringsplan for Vinderen 1, S-4022 vedtatt 17.12.2003.- Eiendommen har 

regulerte byggegrenser mot vei. Maksimal utnyttelsesgrad er satt til % BYA= = 18 %. 

 

Eiendommen ligger på hjørnet Slemdalsveien/Hafslundveien og omfatter iflg. matrikkelen 

2575 m2. Nettoareal er av søker beregnet til 1881 m2. Eiendommen er i hovedsak flat/lett 

skrånende, og bebygget med en større, frittliggende trevilla bestående av sokkel, høy 

førsteetasje og innredet loft. Villaen er oppført i 1912 og er regulert til bevaring. 
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§ 3.2 Byggegrense og plassering: 

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Bebyggelsen skal 

være frittliggende med minimum 8 meter mellom bolighusene og 4 meter fra nabogrense, 

Frittliggende garasjer skal ha en avstand til nabogrense på minimum 3 meter 

 

Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok søknad om rammetillatelse for tilbygg til boligen i 

Slemdalsveien 41 den 25.05.2012 Byantikvaren frarådet tiltaket sterkt. Søker ble informert 

om at tillatelse ikke kunne påregnes, og valgte på eget initiativ å omarbeide søknaden til et 

frittliggende bolighus, med samlet bruksareal (BRA) 99 m2 og et bebygd areal (BYA) 33,1 

m2. Søknaden omfatter også rivning av et uthus og et mindre tilbygg til hovedhuset, samt 

fasadeendringer på hovedhuset (tilbakeføring til opprinnelig utforming) 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Tiltaket er to ganger forelagt Byantikvaren fur uttalelse. Saken er i tillegg drøftet i samråd 

mellom Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Byantikvaren fraråder tiltaket sterkt. Fra 

Byantikvarens uttalelse hitsettes: 

Villaen har strengt symmetriske fasader. På hagefasaden utgjør den søylebårede verandaen  

med tempelgavl og tilhørende takark, et midtmotiv. Villaens form er tydelig avsluttet med 

avvalmet takform og takarker på de valmete sideflatene. 

 

Den prosjekterte bygningen, med gesimshøyder som tilsvarer eksisterende villa, en avstand 

på 2,1 meter, dekker til den historiske bygningens fasade, forringer og svekker det særdeles  

avklarede uttrykket, 

 

Det prosjekterede nybygget vil svekke villaens verneverdi betraktelig Nybyggets plassering, 

lengde og høyde, vil tildekke villaen, og dermed frata helheten i for stor grad. 

 

Tilbakeføring av alle villaens fasader er endringer som er i henhold til 

bevaringsbestemmelsen i gjeldende regulering, og er følgelig endringer som vi bifaller.  

 

Konklusjon: 

Det prosjekterte nybygget svekker den verneverdige villaens avklarete uttrykk. Byantikvaren 

Fraråder sterkt det foreslåtte tilbygget, se utdypende kommentarer ovenfor. 

 

 Fra samrådsreferatet datert 18.09.2013 hitsettes:  

"Byantikvaren mener ikke at det gis rom for nybygg da eiendommen er regulert til 

spesialområde bevaring(bolig). Tross ordlyden i reguleringsplanen 4022 § 4 og den inntegnet 

stiplet byggegrense på reguleringskartet betraktes reguleringen som et generelt forbud mot 

tiltak. Tiltaket krever derfor dispensasjon fra reguleringen, og etter 2 avslag kan en 

anbefaling fra Byantikvaren ikke påregnes». 

 

Nabovarsling 

Tiltaket er nabovarslet i tre omganger. Nabo mot nordvest (den Canadiske ambassade) har gitt 

samtykke til plassering nær nabogrense, Sporveien har bemerket at tiltak innenfor 30 m fra t-

banens midtlinje forutsetter dispensasjon fra jernbanelovens (jbl) § 10. 

 

PBEs kommentar: Tiltaket oppføres innenfor gjeldende byggegrenser, som må forutsettes å 

ivareta (jbl).§ 10. Evt. oppføring av støyskjerm utenfor byggegrensen vil forutsette at der 

dispenseres fra byggeavstandskravet, og må forelegges Sporveien til uttalelse. 
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Avslag 

Plan- og bygningsetaten avslo søknaden i vedtak den 17.03.2014. Vedtaket ble påklaget den 

04.04.2014. På grunn av en mindre vesentlig formell feil måtte vedtaket omgjøres. Feilen 

bestod i at søknad om dispensasjon fra regulert formål ikke var vurdert. Nytt vedtak ble fattet 

23.06.2014 med samme konklusjon. Fra vedtaket hitsettes: 

 

«Dispensasjon fra planens § 3.2: etatens vurdering av om hensynene bak bestemmelsen 

vesentlig tilsidesettes:  

Hensynet bak bestemmelsen om minsteavstander er å sikre bevaring av områdets karakter 

gjennom å sikre at nye byggverk oppføres med en minsteavstand mot eksisterende byggverk 

og tomtegrenser som tilsvarer det som er vanlig i strøket. Bestemmelsen sikrer også at nybygg 

plasseres med en minsteavstand mot bevaringsverdig bebyggelse som bidrar til å sikre disse 

tilstrekkelig lys, luft, og synlighet, og dermed bidrar til å sikre viktige bevaringsverdige 

kvaliteter knyttet til bebyggelsen.  

 

Da bestemmelsen bl.a må anses å erstatte avstandskravet i pbl. § 29-4, vil også hensynet til å 

motvirke brannsmitte, samt hensynet til miljøet på naboeiendommen. Plan- og bygningsetaten 

forutsetter imidlertid at tiltaket er prosjektert for å motvirke brannsmitte, og det foreligger 

samtykke til plasseringen nær nabogrensen, Plan- og bygningsetaten kan derfor ikke se at 

sistnevnte hensyn gjør seg gjeldende. 

 

Plan- og bygningsetaten bemerker at bestemmelsen er felles både for eiendommer regulert til 

byggeområde for boliger og for eiendommer regulert til «spesialområde — bevaring». Etter 

Plan- og bygningsetatens skjønn må det oppvises spesiell varsomhet med å dispensere fra 

planens bestemmelser på eiendommer som er utpekt som bevaringsverdige for fremtiden.  

Plan- og bygningsetaten vurderer at en dispensasjon som omsøkt vil medføre en vesentlig 

tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen. Det vises til at plasseringen her vil medføre at 

inntrykket av lys og luft rundt boligen sterkt forringes, samt at synligheten og opplevelsen av 

boligen i dens opprinnelige miljø svekkes vesentlig, Videre vil plasseringen medføre et brudd 

med strøkets karakter og struktur, ved at tiltaket plasseres betydelig nærmere eksisterende 

bolighus enn det som for øvrig er vanlig i strøket. Vilkårene for dispensasjon er etter dette 

ikke til stede, og søknaden avslås derfor. 

 

Da hensynet vesentlig tilsidesettes er vilkåret for dispensasjon etter pb1. § 19-2 ikke til stede, 

og dispensasjon kan ikke innvilges. Plan- og bygningsetaten vil likevel i det nedenstående 

foreta en kort gjennomgang av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

 

Etatens vurdering av om fordelene ved dispensasjon er større enn ulempene: 

Fordelene ved dispensasjon knytter seg i all hovedsak til fordeler for tiltakshaver i form av at 

det kan etableres ytterligere boligareal på tomten. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at det  

knytter seg vesentlige fordeler av samfunnsmessig art, eller fordeler for nærområdet eller 

naboene ved å dispensere i dette tilfellet. 

 

Ulempene knytter seg først og fremst til ulemper for opplevelsen av det bevaringsverdige 

miljøet og for ivaretakelsen av en relativt enhetlig og harmonisk bebyggelsesstruktur. Det vil 

knytte seg generelle ulemper til plasseringen nær nabogrense, som f.eks. tap av lys/lift og 

andre generelle ulemper som følge av at tomten fortettes og ny boenhet bringes nær nabos  

eiendom, men da det foreligger samtykke, og ulempene uansett ikke fremstår urimelig store,  

har Plan- og bygningsetaten ikke lagt vesentlig vekt på dette. Plan- og bygningsetaten finner  
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imidlertid at det innenfor 'spesialområde — bevaring må legges vesentlig vekt på at tiltaket 

svekker muligheten for å oppleve bevaringsverdiene i bygningsmiljøet. Når disse ulempene  

for fellesskapet veies opp mot de moderate fordelene tiltaket innebærer for tiltakshaver,  

fremstår det etter Plan- og bygningsetatens skjønn klart at fordelene er mindre enn ulempene.  

 

Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og  

bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke. 

 

Etatens vurdering av dispensasjon fra regulert formål spesialområde — bevaring': vurdering  

av om hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes:  

Hensynet bak regulert formål -spesialområde — bevaring. og det generelle forbudet mot  

endringer som formålet innebærer, er å sikre bevaring av bygninger og anlegg som etter et  

kulturminnefaglig skjønn innehar særlig verdi som bevaringsobjekt for fremtidige  

generasjoner. 

 

Dispensasjon innebærer at det kan etableres nybygg i to etasjer svært tett på den 

bevaringsregulerte villaen. Tiltaket vil påvirke synligheten av villaens fasader, opplevelsen av  

luft rundt villaen, samt generelt muligheten for å oppleve villaen i den kontekst den  

opprinnelig var tiltenkt — dvs. som frittliggende og sluttet objekt i en luftig grønn hage.  

Plan og bygningsetaten vurderer på denne bakgrunn at viktige bevaringshensyn blir 

skadelidende, og at tilsidesettelsen av bevaringshensynet her fremstår vesentlig 

 

Da hensynet vesentlig tilsidesettes er vilkåret for dispensasjon etter pbl. § 19-2 ikke til stede, 

og dispensasjon kan ikke innvilges. Plan- og bygningsetaten vil likevel i det nedenstående 

foreta en kort gjennomgang av fordeler og ulemper ved tiltaket.  

 

Etatens vurdering av om fordelene ved dispensasjon er større enn ulempene: 

Fordelene vil i hovedsak være tilsvarende som for dispensasjon fra avstandsbestemmelsene,  

Dvs. at tiltakshaver gjennom dispensasjon får muligheten til å oppføre boligareal som planen 

ellers ikke åpner for. Ulempene vil også være tilsvarende; bygningen vil med sin plassering,  

høyde og utforming svekke opplevelsen av den bevaringsverdige bygningen og det 

bevaringsverdige strøket. Plan- og bygningsetaten vurderer det som klart at ulempene er større 

enn fordelene. Dispensasjon kan derfor ikke gis.  

 

Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og  

bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges ikke» 

 

Klage 

Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker Tandberg Arkitekter MNAL på vegne av 

tiltakshaver Andreas Wormdahl den 05.07.2014. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) 

§ 29. Plan- og bygningsetaten anser at klager har rettslig klageinteresse jf. fvl. § 28.  

 

Kort oppsummert går klagers anførsler ut på at reguleringsplanen åpner for nybygg på tomten, 

at nybygget ikke endrer hovedhusets form eller fasade, og at det danner en god funksjonell og 

arkitektonisk helhet. 

 

Klager anfører at tiltaket vil fremstå sekundært i utrykket på lik linje med uthus i området. Det 

anføres her at tiltakets smale grunnplan bidrar til å knytte det visuelt til sekundærbebyggelsen 

i området. Klager anfører videre at tiltaket vil bidra til en opprydding da skjemmende tilbygg 

og uthus på tomten vil fjernes som følge av tiltaket. Det anføres også at Haakon den Godes 
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vei 6 A fremstår dårlig tilpasset bebyggelsen i området, og klager er derfor tvilende til om 

etaten har brukt lik argumentasjon i de to sakene. 

 

Klager anfører som grunnlag for dispensasjon at tiltaket ikke vil true opplevelsen av grønt på 

tomten, og sikrer avstand mot hovedhuset. Som fordeler anfører klager at 

 Avkjørselen fra Slemdalsveien stenges 

 Den Canadiske ambassaden sikres en tryggere situasjon 

 Det oppnås avstand til hovedhuset 

 Plasseringen mot nabogrense tangerer 4 meters grensen 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Innledende bemerkninger 

Det er kun dispensasjonsforholdene som er gjenstand for bydelsutvalgets 

klagesaksbehandling. Øvrige anførsler vil, dersom vedtaket opprettholdes, bli gjenstand for 

Fylkesmannens klagesaksbehandling. 

 

Vedtak om å innvilge eller avslå dispensasjon må begrunnes etter kriteriene i pbl. § 19-2. Det 

er i saken søkt to dispensasjoner, og disse skal vurderes og begrunnes separat. 

 

Det bemerkes at det planlegges støyskjerm mot Slemdalsveien som følge av tiltaket. 

Oppføring av støyskjerm forutsetter egen søknad, og er derfor ikke vurdert i vedtaket. 

 

Tolkning av reguleringsplanen 

Det er oppstått uenighet om tolkningen av reguleringsplanen, og Plan- og bygningsetaten har 

derfor foretatt undersøkelser i planens forarbeider for å bringe klarhet tolkningen. 

 

Utgangspunktet ved regulering til «spesialområde — bevaring» etter plan- og bygningsloven 

av 1985 er at regulering til formålet innebærer et generelt forbud mot ytre endringer, enten det 

gjelder fasadeendringer, tilbygg eller frittstående nybygg. Reguleringsbestemmelsene kan 

definere unntak fra byggeforbudet, slik at tiltak som ikke påvirker bevaringshensynet i særlig 

grad allikevel kan tillates. Det kan stilles vilkår knyttet for eksempel til utforming eller 

plassering for å sikre at tiltakene som unntas fra byggeforbudet ikke kommer i konflikt med 

bevaringsverdiene. Tiltak som ikke eksplisitt nevnes i reguleringsbestemmelsene 

vil imidlertid være forbudt, og en tillatelse vil da forutsette at det kan dispenseres fra 

reguleringsformålet. 

 

Reguleringsplanens § 4 omfatter bestemmelser for «spesialområde — bevaring», men nevner 

kun tiltak på eksisterende bebyggelse, og ikke oppføring av nybygg. Adgangen til å oppføre 

frittliggende nybygg er i stedet regulert gjennom § 3, som har overskriften 

«fellesbestemmelser». En naturlig tolkning av ordlyden tilsier at § 3 er ment å gjelde for alle 

reguleringsformål i planen. En slik tolkning støttes av planbeskrivelsen som ble vedlagt 

oversendelsen til byrådsavdelingen den 24.03.2013 (se saksnr. 

199304206 doknr. 39, s. 17). Her heter det at: 

 

«Innenfor bevaringsområdet kan også nybygg (fortetting) tillates dersom det er 

forenelig med de verdier som planen skal sikre. Ny bebyggelse skal plasseres slik at 

det oppnås en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til 

eksisterende omgivelser, hageanlegg og bebyggelse. Innenfor bevaringsområdet 

forutsettes det at det kan skilles ut en funksjonell tomt: som er minimum 600 m2stor»  
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Plan- og bygningsetaten tolker dette dithen at§ 3 åpner for et unntak fra byggeforbudet. 

Unntaket gjelder imidlertid kun «frittliggende eneboliger, tomannsboliger og garasjer» (jf. § 

3.4) som plasseres «minimum 8 meter avstand mellom bolighusene og minimum 4 meters 

avstand til nærmeste tomtegrense» (jf. § 3.2), og som utformes i tråd med § 3.3. Disse 

bestemmelsene er da ment å sikre at bevaringshensynet blir ivaretatt. Særlig 

avstandsbestemmelsen må anses sentral, da den sikrer at nybygg plasseres i tråd med strøkets 

karakter og holder god avstand til eksisterende bebyggelse. 

 

Tiltak som ikke utformes i tråd med § 3 må antas å være i strid også med reguleringsformålet 

«spesialområde — bevaring» og byggeforbudet som formålet innebærer Slike tiltak vil 

dermed i tillegg til å være avhengig av dispensasjon fra § 3 være avhengig av at det kan 

dispenseres fra del regulerte formålet. 

 

Likebehandling 

Klager har anført at Plan- og bygningsetaten bedriver forskjellsbehandling, da det tidligere er 

gitt tillatelse til oppføring av en frittliggende enebolig på eiendommen i Haakon den godes vei 

6A. 

 

Haakon den godes vei 6A er i likhet med Slemdalsveien 41 regulert til «spesialområde — 

bevaring», men utover dette er det få likheter mellom sakene. Planens § 3 åpner for nybygg på 

visse vilkår, og eneboligen Haakon den godes vei 6A er oppført i tråd med disse; den 

overholder en minsteavstand mer enn 8 meter til nærmeste bolighus, er over terreng plassert 

minst 4 meter fra tomtegrensen, og er i utforming, høyder, takform, og materialbruk tilpasset 

omgivelsene Boligen fremstår dermed diskret og godt tilpasset områdets karakter og struktur. 

Det er også viktig å bemerke at Byantikvaren ikke motsatte seg oppføring av eneboligen. (I 

herværende sak har Byantikvaren kommet med en sterk fraråding, da bygget plasseres 

for tett på eksisterende bolig). 

 

For ordens skyld kan det bemerkes at det i Haakon den godes vei 6A ble gitt en mindre 

dispensasjon for plassering av kjeller under bakken nærmere nabogrense enn 4 meter. Selve 

bolighuset over terreng overholder imidlertid minsteavstanden. Plan- og bygningsetaten kan 

derfor ikke se at dispensasjonsforholdet er relevant for saken i Slemdalsveien 41. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering av tiltaket og dispensasjon 

Tiltakets forhold til bebyggelsesstruktur 

Tiltaket er i strid med reguleringsplan og avhengig av dispensasjon, ettersom det plasseres 

med en minsteavstand 2,1 meter fra eksisterende bolig og med en minsteavstand mot 

nabogrense 3,0 meter. I henhold til § 3.2 skal minsteavstanden være 8,0 m til nærmeste 

bolighus og 4,0 m til nærmeste tomtegrense. Tiltak som ikke oppføres i tråd med § 3 vil også 

være i strid med reguleringsformålet, og avhengig av at det dispenseres også fra dette. 

 

Hensikten bak avstandsbestemmelsene er å ivareta strøkets karakter som et strøk bestående av 

klassisk, åpen villabebyggelse hvor enkelthusene omgis av luft og store hager Bestemmelsen 

skal sikre at bevaringsverdig bebyggelse kan leses i dens opprinnelige kontekst, og motvirke 

nybygg kommer for tett på bevaringsverdige bygninger og fasader. Hensikten med 

reguleringsformålet er å sikre bevaringsverdiene knyttet til eiendommen, bebyggelsen, og 

strøket. 
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Hvorvidt dispensasjon kan gis vil i stor grad avhenge av hvordan tiltaket er tilpasset strøkets 

karakter, og hvilke konsekvenser tiltaket får for bevaringsverdiene knyttet til eksisterende 

bygninger. 

 

Klager og Plan- og bygningsetaten er uenig i hvordan det nye bygget vil oppfattes. Klager 

anfører at bygningen vil fremstå godt tilpasset området, da den vil leses som en del av en 

sekundær bebyggelsesstruktur bestående av uthus og garasjer (se illustrasjon i vedlegg 23 s. 

2). 

Plan- og bygningsetaten er uenig i dette. Området kjennetegnes av to bygningsstrukturer; en 

hovedstruktur bestående av klassiske trevillaer i 2-2,5 etasjer, med sal- eller valmtak, og en 

sekundærstruktur bestående av små, lave uthus og garasjer. Et kjennetegn ved området er at 

hovedhusene fremstår høyreiste og plassert med stor innbyrdes avstand (som regel midt på 

tomten), slik at de fremstår som liggende fritt og omhyllet av grønt. Uthusene derimot er holdt 

svært lave — aldri over 1-1,5 etasjer, og plassert slik at synligheten begrenses. Eksempelvis 

har eksisterende carport på tomten en høyde på ca. 2-2,5 m, og dette er representativt for den 

sekundærstrukturen klager viser til. 

 

Etter Plan- og bygningsetatens vurdering er det den lave høyden og ikke den begrensede 

grunnflaten som gjør at uthusene fremstår underordnet villastrukturen. Oppføring av en bolig 

i to etasjer, med gesimshøyde 5,68 m og 99,1 m2 BRA kan etter etatens skjønn ikke 

sammenlignes med å oppføre en garasje, hvor både høyde og bruksareal sjelden overstiger 

halvparten av dette. Etaten kan derfor vanskelig se hvordan bygget skulle fremstå som et 

uthus i denne sammenheng. 

 

Plan- og bygningsetaten vurderer derfor at bygget i stedet vil leses som en fortetting av 

villastrukturen langs Slemdalsveien. Som et fortettingsprosjekt vil bygget fremstå sterkt 

uheldig, da det vil bryte med områdets etablerte bebyggelsesstruktur og ødelegge for 

opplevelsen av den bevaringsverdige villaen. Plassereringen kun 2,1 m fra villaen er spesielt 

problematisk, særlig da villaen i utgangspunktet er utformet som en harmonisk, symmetrisk 

komposisjon, som er ment å ligge fritt i en åpen hage. I tillegg vil bygger fremstå som et 

fremmedelement i den ellers velbevarte bygningsrekken som utgjøres av eiendommene i 

Slemdalsveien 37-43. Plan- og bygningsetaten mener derfor hensynet om å ivareta strøkets 

bebyggelsesstruktur og karakter, samt hensynet til bevaringsverdiene, blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Fordeler og ulemper ved tiltaket 

Klager anfører betydelige fordeler, da det sammen med tiltaket vil bli gjennomført en 

opprydning og istandsetting av boligen og eiendommen, hvor bl.a. et leskur, uoriginale 

fasadeelementer, tilbygg m.m vil bli fjerne/tilbakeført, samt at trafikksituasjonen vil bedres 

ved at avkjørselen flyttes. Plan- og bygningsetaten har gitt klar tilbakemelding på at dette 

fremstår som positive tiltak, som vil kunne gjennomføres dersom de søkes uavhengig av 

oppføringssaken. Imidlertid kan ikke disse forholdene benyttes som gyldig argument for 

dispensasjon. 

 

En fordel eller ulempe som benyttes som begrunnelse må ha en direkte sammenheng med 

dispensasjonsforholdet. Stenging av avkjørsel, fjerning av tilbygg med mere er positive tiltak, 

men har ingen logisk sammenheng med ønsket om å bygge nytt på tomten. Plan- og 

bygningsetaten må derfor be bydelsutvalget se bort fra disse forholdene når der tar saken til 

vurdering. Å legge vekt på disse forholdene kan medføre at begrunnelsen må anses ugyldig. 

 

En korrekt oppsummering av fordeler og ulemper vil i stedet være; 
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Tiltaket vil medføre fordeler for tiltakshaver i form av ekstra boareal og bedre utnyttelse av 

tomten. I praksis vil det etableres en ny bolig på tomten, noe som i en viss grad kan anses som 

en allmenn fordel i en situasjon der Oslo mangler boliger. Imidlertid fremstår det fra søkers 

redegjørelse at bygget først og fremst er tenkt som anneks til eksisterende bolig, og dermed 

vil denne fordelen være begrenset. 

 

Ulempene som følge av dispensasjonen vil først og fremst knytte seg til strøkskarakteren og 

bevaringshensynet, som etter Plan- og bygningsetatens vurdering vil bli vesentlig 

skadelidende. Tiltaket vil også medføre generelle ulemper som tap av sol, utsyn, lys og luft, 

men disse fremstår moderate, og det må her legges en viss vekt på at det foreligger samtykke 

til plasseringen. 

 

I en samlet vurdering må man også vurdere presedensvirkningen av å innvilge dispensasjon. 

Plan- og bygningsetaten mener presedensvirkningen her potensielt kan bli vesentlig og 

uheldig for områders utvikling. 

 

Planen er i dag utformet slik at mulighetene for nybygg på tomtene regulert til bevaring er 

svært begrensede — kun få tomter vil kunne oppføre nye bolighus som overholder 

minsteavstanden på 8 meter. Avstandsbestemmelsen er dermed et sentralt element i å verne 

planområdet mot ytterligere fortetting. Ved å svekke denne vil man åpne for et stort antall 

tilsvarende tiltak i området. Selv om virkningen av en enkelt tiltak kan virke begrenset, vil 

mange tiltak samler kunne medføre en svært uønsket fortetting. Området er i utgangspunktet 

ment å være forskånet mot dette. De strenge reguleringsbestemmelsene er etter etatens skjønn 

sentrale for å sikre bevaringsområdet mot ytterligere boligfortetting. Av hensyn til 

likebehandlingen vil ikke etaten kunne avslå tilsvarende tiltak i området dersom dispensasjon 

innvilges her. 

 

Oppsummering 

Tiltaket vil fremstå som en uheldig fortetting og et forstyrrende element i er viktig, 

bevaringsverdig område. Grunner høyden vil bygger leses som en del av hovedstrukturen. og 

plasseringen og formen vil medføre er brudd med områdets karakter Plasseringen vil bidra til 

å svekke inntrykket av Slemdalsveien 41 som en frittliggende bolig og en sluttet symmetrisk 

komposisjon, dekke til den bevaringsverdige nordfasaden, samt bryte med strøkskarakteren 

og inntrykket av bygningsrekken mot Slemdalsveien. I tillegg må det anses påregnelig at 

dispensasjon kan få presedensvirkninger som åpner for-fortetting av et område som er ment å 

være planmessig vernet mot dette. 

 

Plan- og bygningsetaten vurderer derfor ar hensynet til å bevare områdets karakter, samt 

hensynet til å sikre bevaringsverdiene i de enkelte boligene, blir vesentlig tilsidesatt. 

Dispensasjon innebærer i hovedsak fordeler kun for- tiltakshaver, og ulempene for 

bevaringshensynet, områdets karakter, og presedensvirkning fremstår betydelige og klart 

større enn fordelene. Vilkårene for dispensasjon fra regulert formål og reguleringsplanens  

§ 3.2 anses derfor ikke å være tilstede. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

23.06.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å ikke innvilge dispensasjon fra 

gjeldende regulering hva gjelder plassering (jf. § 3.2) og reguleringsformål. 

 

Klagen fra Tandberg Arkitekter MNAL på vegne av Andreas Wormdahl tas ikke til følge. 
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Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 27.08.2014 

 

Øvrige saksdokumenter 

 

Informasjon til klager/tiltakshaver 
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170/14 Grimelundsveien 2-6 kunngjøring om offentlig ettersyn. 

Detaljregulering 

 
Arkivsak-dok. 14/00905-2 

Arkivkode.  512.1  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 63/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 170/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

63/14 

 

Møtebehandling 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen fremmet følgende forslag til fellesvedtak: 

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og 

strengt i forhold til Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og 

bebyggelsen vil være meget synbar på lange avstander.  

 

Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved Emanuel Vigeland museet. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 

planens alternativ 2. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige årsaker å 

innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett fortsatt vil 

være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget bratt bakke 

ned mot Holmenveien. 

 

Votering 

 

Forslaget var enstemmig. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og 

strengt i forhold til Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og 

bebyggelsen vil være meget synbar på lange avstander.  

 

Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved Emanuel Vigeland museet. Vestre Aker bydelsutvalg støtter derfor 

planens alternativ 2. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige årsaker å 

innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett fortsatt vil 

være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget bratt bakke 

ned mot Holmenveien. 
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Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse, samt til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg. Hensikten med planen er å legge til 

rette for oppføring av seks frittstående boligbygg med til sammen maksimalt 20 boenheter og 

med underjordisk parkeringsanlegg. Hele Grimelundsveien fra Holmenveien til 

Frognerseterveien skal asfalteres i 4 meters kjørebanebredde. Langs planområdet skal 

utvidelse av veien skje på areal som reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.  

 

SAMMENDRAG 

Planområdet ligger på en høyde i terrenget inne i et småhusområde mellom Vinderen og 

Slemdal i bydel Vestre Aker. Planområdet er på totalt ca. 9300 m2 og består av fem 

boligtomter som planlegges sammenslått. Planforslaget innebærer at planområdet, som i dag 

er regulert gjennom Småhusplanen (S- 4220), får ny regulering basert på et konkret 

boligprosjekt utarbeidet med tanke på planområdets forutsetninger. Det planlegges oppført 6 

bygninger med til sammen mellom 16 og 20 boenheter. Bygningene plasseres rundt en kolle 

som skal opparbeides som felles uteareal. 

 

Planforslaget viderefører småhusplanens bestemmelser om at maksimalt bebygd areal (BYA) 

over bakken ikke skal overstige 24 %. På grunn av tomtens topografi og beskaffenhet 

videreføres ikke småhusplanens begrensninger for plassering av anlegg under bakken samt 

terrengendringer. Areal under bakken foreslås satt til maksimalt BRA = 4500 m2. Foreslåtte 

maksimale kotehøyder muliggjør en bebyggelse med gjennomsnittshøyde 7,8 meter til 

hovedgesims mot småhusplanens 7 meter. Over hovedgesimsen tillates takoppbygg og 

takterrasser, forutsatt at disse plasseres min. 3 meter inn på takflaten, og kun dekker en 

begrenset del av takflaten. 

 

Planområdet får atkomst fra Grimelundsveien med fire avkjøringspunkter. All parkering skal 

anordnes i garasjeanlegg under terreng.  

 

Tilliggende eiendommer Grimelundveien 6 C-F (gnr 35 bnr. 639, 640, 641, 642 og 643) har i 

dag rett til atkomst over en av eiendommene i planområdet. Denne atkomsten ønskes flyttet 

slik at den går langs nordgrensen av planområdet. Flytting av atkomsten medfører også at 

nevnte eiendommers eksisterende underjordiske parkeringsgarasje må bygges om. Dette er 

ivaretatt i planen. 

 

Hele Grimelundsveien fra Holmenveien til Frognerseterveien skal asfalteres i 4 meters 

kjørebanebredde. Langs planområdet skal utvidelse av veien skje på areal som reguleres til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

Bydelsutvalget ga i brev av 25.11.2013 følgende innspill til Grimelundsveien 2 -4 -6 - 

kunngjøring om igangsetting av detaljreguleringsplan 

 

Innspill fra Høyre: 

 

”Høyre mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og strengt i forhold til 

Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og bebyggelsen vil være 

meget synbar på lange avstander.  
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Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved museet. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige 

årsaker å innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett 

fortsatt vil være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget 

bratt bakke ned mot Holmenveien.” 

 

Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Tilleggsinnspill fra Venstre: 

 

«Det forutsettes utnyttelse innenfor Småhusplan. Kollen må bevares. Det må rikelig 

vegetasjon til. Det må hensyntas at deler av eiendommen grenser mot Emanuel Vigelands 

museum.» 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Innspill fra Høyre: 

 

”Høyre mener at det for denne tomten må utbyggingen foretas lojalt og strengt i forhold til 

Småhusplanens bestemmelser, spesielt da den ligger veldig åpent og bebyggelsen vil være 

meget synbar på lange avstander.  

Det må pålegges en veiutvidelse som medfører at Grimelundsveien langs tomtearealet får 

samme bredde som ved museet. Eventuelt bør det også vurderes av trafikksikkerhetsmessige 

årsaker å innføre enveiskjøring på veien med innkjøring fra Frognerseterveien da det uansett 

fortsatt vil være en vei uten fortau, små passeringsmuligheter for 2 biler, og med en meget 

bratt bakke ned mot Holmenveien.” 

 

Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Tilleggsinnspill fra Venstre: 

 

«Det forutsettes utnyttelse innenfor Småhusplan. Kollen må bevares. Det må rikelig 

vegetasjon til. Det må hensyntas at deler av eiendommen grenser mot Emanuel Vigelands 

museum.» 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 04.09.2014 

 

Planforslag 

 

Uttalelser 

 

Ros – analyse 

 

Trafikkanalyse 
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171/14 Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 

27. august 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00285-20 

Arkivkode.  240.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Helse- og sosialkomiteen 09.10.2014 43/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 171/14 

 

 

Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte 09.10.2014 sak 43/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Helse- og sosialkomiteen behandlet saken i møte 09.10.2014 og innstiller overfor 

bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

august 2014 til foreløpig orientering 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
I henhold til endret pkt. 9,1. avsnitt i Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner 

fremlegger Bydel Vestre Aker tilsynsrapport for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og 

servicesenter gjennomført 27. august 2014 til foreløpig orientering. Rapporten er oversendt 

Sykehjemsetaten for uttalelse. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten for anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 27. 

august 2014 til foreløpig orientering 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport 

 
 

  



 29  

172/14 Status barnehager pr sept 14 

 
Arkivsak-dok. 14/00900-1 

Arkivkode.  323.0  

Saksbehandler Edith Aars 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 08.10.2014 28/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 172/14 

 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte 08.10.2014 sak 28/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Barn-, ungdom- og kulturkomiteen behandlet saken i møte 08.10.2014 og innstiller 

overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

Vestre Aker bydelsutvalg tar status barnehager pr. september 2014 til orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
 

Hovedopptaket 

Alle med rett til plass ble ivaretatt i hovedopptaket,  noen fikk plass i barnehager de ikke 

hadde søkt på. Det er etter at hovedopptaket er avsluttet fortsatt noe ledighet i kommunale og 

private barnehager for barn over og under tre år. Flere av barnehagen har tatt inn småbarn på 

storebarnsplasser. Det jobbes kontinuerlig med opptak og ledighet annonseres på våre 

nettsider.  Det er kun i forbindelse med hovedopptaket at barn kan tilbys plass i barnehager de 

ikke har søkt. Under det løpende opptaket kan vi ikke gi tilbud der det ikke er søkt.  Vi 

informerer alle som tar kontakt om at de kan endre søknaden sin, og om hvilke barnehager 

som har ledig plasser. Pr dd er det 97 barn på søkerlisten som ønsker plass innen utgangen av 

året. Vi erfarer at det blant de som står på venteliste er mange søkere til barnehager hvor det 

ikke er ledighet, det gjelder spesielt for kommunale barnehager i bydelens ytterkanter. 

 

Kapasitet pr. 30.09 Antall barn i barnehage Ledige plasser  

Private barnehager 1574 5 små / 12 store 

Kommunale barnehager 1288 9 små / 16 store 

Totalt 2862 14 små / 28 store 

Venteliste/ønsker oppstart pr 31.10   1-2 år 3-5 år 

Barn uten plass  40 15 

Kjent etablering /avvikling Antall plasser  

(storebarnsekv) 

dato 

Mumrikken fam. bhg  -16 (8 små) Juli 14 

Grimelund fam.bhg -16 (8 små) Okt 14 
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Tråkka -84 Aug 15 

Holmenveien /Ekelyveien +234 Aug 15 

 + 118 store / 59 små  

 

Holmenveien/Ekelyveien  

Rehabilitering av sveitservillaen er i full gang og den gamle bygningsmassen er revet.  

 

Private barnehager 

Byrådet vedtok den 11.09 å gi kommunal garanti til Røa menighet, for lån til bygging  

av ny 6-avd barnehage. 

Norlandia har en søknad inne om rammetillatelse for bygging av en 4-avd barnehage i den 

gamle smøreboden i Tomm Murstadbakken 2, med planlagt oppstart høst 2015. 

 

Salg av barnehager;  

Prosessen er noe forsinket, frist for tilbud er 24.10 med forventet overtakelse 1. kvartal 2015. 

Det er gjennomført befaring i de tre barnehagene for interesserte og flere av de kjente 

aktørene stilte. Bemanningssituasjonen i de tre berørte barnehagene er nå stabil. 

 

Antall dispensasjoner 

Det er hver høst en stor pågang av søknader om dispensasjon fra kravet om 

barnehagelærerutdanning.  Det vi registrerer et at det er en svak nedgang i barnehagene, og vi 

ligger i underkant av 20 % med innvilget dispensasjon.  Tallene er relativt like for kommunale 

og private barnehager. Flere av de kommunale barnehagene har nå barnehagelærere i alle 

pedagogisk lederstillingene. Der det er dispensasjoner er det gjerne flere samtidig, det samme 

bilde ser vi i de private barnehagene.  Vi har noen få barnehager hvor vi har sett oss nødt til å 

stoppe opptaket i påvente av at kvalifisert personale er ansatt, eller dispensasjon er innvilget.  

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar status barnehager pr. september 2014 til orientering 

 

 

 

 
Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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173/14 Lybekkveien 18 - Utbetaling av innvilgede sakskostnader 

 
Arkivsak-dok. 13/00277-40 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 173/14 

 

 

Saksframstilling: 
Det vises til brev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co, på vegne av AS Naturbetong, der 

utbetaling av tilkjente sakskostnader etterspørres. 

 

Bydel Vestre Aker bes utbetale beløpet kr. 123.749,50.-. Beløpet skal utbetales av Bydel 

Vestre Aker og overføres til AS Naturbetong. Det anmodes om at beløpet utbetales til 

Advokatfirmaet Torkildsen & Co sin klientkonto med nr. 8101.28.60463 og merkes AS 

Naturbetong, Lybekkveien 18, sak 10623-503. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Vestre Aker bydelsutvalg tar vedtak om dekning av sakskostnader i Lybekkveien 18 

til orientering. 

2. Sakskostnader belastes bydelens budsjett under funksjonsområde 1. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev av 11.09.2014 fra Plan- og bygningsetaten med brev av 03.03.2014 fra Fylkesmannen 
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174/14 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 

 
Arkivsak-dok. 14/00060-11 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 174/14 

 

 

Saksframstilling: 
BU-

Saksnr 

Sak: Ansvar for 

oppfølging 

 

Saksbeh.:  

Status/Tiltak: Utkvitte

ring: 

124/14 Godkjenning av 

protokoll 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtatt Avsluttet 

125/14 Bydelsdirektørens 

driftsorientering 

Jan Olsen 

Nytveit 

Jan Olsen 

Nytveit 

Tatt til orientering Avsluttet 

126/14 Rapportering på 

aktivitet og måltall 

pr. 31.07.2014 

Stein 

Vesterkjær 

Stein 

Vesterkjær 

Tatt til orientering Avsluttet 

127/14 Forvaltningsrevisjon 

om kommunens 

organisering av 

sykehjemstjenester – 

Spørsmål til 

bydelsutvalget 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Kommunerevisjonen 

Avsluttet 

128/14 Solborg Bestilling av 

oppstartmøte 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Avsluttet 

129/14 Varsel om utvidelse 

av planområde – 

Fossum-Bærum 

kommune 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Avsluttet 

130/14 Kunngjøring om 

forslag til mindre 

endring av 

reguleringsplan i 

Oslo – Ny 

Sørkedalsvei-

Delplan 1-Bogstad 

camping 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Avsluttet 

131/14 Forslag til endring i 

byggteknisk forskrift 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

PBE 

Under 

arbeid  

132/14 Søknad om 

salgsbevilling – 

Rema 1000, 

Holmenveien 1 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

AUs vedtak sendt 

Næringsetaten 

Avsluttet 

133/14 Røahagan 49 A-F 

Klage over Plan- og 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Brev sendt 

Byrådsavdeling for 

Under 

arbeid 
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bygningsetatens 

rammetillatelse på 

søknad om heving av 

tak for påbygg av 

loftsetasje. 

Dispensajon fra 

reguleringsplan 

eldre og bydelene 

134/14 Gråkamveien 26 – 

Klage over Plan- og 

bygningsetatens 

rammetillatelse på 

søknad omoppføring 

av enebolig og 

dispensasjon fra 

reguleringsplan 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt PBE 

med kopi til klager 

Avsluttet 

135/14 Stasjonsveien 55 – 

Kunngjøring om 

offentlig ettersyn – 

Forslag til 

detaljregulering 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

136/14 Voksenåsen – 

Kunngjøring om 

offentlig ettersyn. 

Forslag til 

detaljregulering 

Berit 

Nilsen 

 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

137/14 Arnebråtveien 85 

Kunngjøring om 

offentlig ettersyn-

Forslag til 

detaljregulering 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

138/14 Vettakollen 

høydebasseng-

Sognsvannsveien 

Byggesak til 

uttalelse 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

139/14 Forslag om nye 

humper og endring 

av fartsgrenser på 

skoleveier 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Bymiljøetaten 

Avsluttet 

140/14 Ostadalsveien – 

Forslag om 

ombygging av 

humper i forbindelse 

med reasfaltering 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Bymiljøetaten 

Avsluttet 

141/14 Brev sendt 

forsvarsministeren 

vedrørende 

kunstgressbane 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

142/14 Høring: Forenklinger 

og endringer i 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 
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forskrift om 

byggesak 

143/14 Høring: Regulering 

av tigging-Oslo 

kommunes 

politivedtekter 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Byrådslederens kontor 

Avsluttet 

144/14 Tilsyn ved Vinderen 

bo- og servicesenter 

27. mai 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

145/14 Foreløpig orientering 

om tilsyn ved 

Hovseterhjemmet 

20. mai 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tilsynsrapporten 

sendt 

Sykehjemsetaten for 

uttalelse 

Under 

arbeid 

146/14 Kommentar fra 

Sykehjemsetaten til 

BU-sak 85/14. 

Foreløpig orientering 

om tilsyn ved 

Hovseterhjemmet 

10. mars 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

147/14 Oppnevning av nytt 

varamedlem til Barn-

, ungdom- og 

kulturkomiteen 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt Jon 

Magne Nielsen 

Avsluttet 

148/14 Rapport fra 

brukerundersøkelse i 

barneverntjenesten 

2013/2014 

Vibeke 

Bonne 

Øyri 

Vibeke 

Bonne 

Øyri 

Tatt til orientering Avsluttet 

149/14 Revidert forskrift om 

åpningstider for 

serverings- og 

skjenkesteder i 

Bydel Vestre Aker 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Forskriften sendt 

Lovdata til 

publisering 

Avsluttet 

150/14 Røahagan 49 A-F 

Vedtak om dekning 

av sakskostnader – 

Sak utsatt fra møte 

27.02.2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Beløpet er utbetalt Avsluttet 

151/14 Søknad om støtte til 

nytt klubbhus for IL 

Heming 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

byrådsleder Stian B. 

Røsland, byråd Guri 

Melby og byråd Eirik 

Lae Solberg 

Avsluttet 

152/14 Forslag til 

frivilligpris 2014, 

Oslo kommune 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt 

Velferdsetaten 

Avsluttet 

153/14 Status utkvittering av 

bydelsutvalgets saker 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

154/14 Komitereferater til 

bydelsutvalgets møte 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 
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4. september 2014 

155/14 Informasjonssaker til 

bydelsutvalgets møte 

4. september 2014 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Avsluttet 

156/14 Ber om 

bydelsutvalgets 

uttatelse – 

Lybekkveien 18 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt PBE Avsluttet 

157/14 Høring: Endring i 

forskrift om tildeling 

av kommunal bolig 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt EST Avsluttet 

158/14 Utbetaling av 

innvilgede 

sakskostnader – 

Holmenkollveien 

109 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Beløpet er utbetalt Avsluttet 

159/14 Høring: Utkast til ny 

forskrift om 

tilrettelagt transport 

for personer med 

forflytningsvansker, 

Oslo kommune 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Vedtak sendt EST Avsluttet 

160/14 Søknad om fritak fra 

verv som 

varamedlem i 

tilsynsutvalget for 

Vinderen bo- og 

servicesenter 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Brev sendt Trygve 

Gjertsen og Randi 

Arstal 

Avsluttet 

161/14 Utbetaling av 

innvilgede 

sakskostnader – 

Haakon den Godes 

vei 13 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Beløpet er utbetalt Avsluttet 

162/14 Prosessen for 

budsjettarbeidet 

2015 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Tatt til orientering Under 

arbeid 

163/14 Fritak for verv – 

Sunniva R. 

Skjeggestad (V) – 

Nytt valgoppgjør for 

Venstre 

Berit 

Nilsen 

Berit 

Nilsen 

Sendt Valgstyret i 

Oslo 

Under 

arbeid 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar status utkvittering av saker til orientering. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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175/14 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00045-11 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 175/14 

 

 

Saksframstilling: 
1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22. september 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 6.. oktober 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 9. oktober 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 9. oktober 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 9. oktober 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 8. oktober 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. oktober 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 8. oktober 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 8. oktober 2014 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22. september 2014 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 6.. oktober 2014 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 9. oktober 2014 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 9. oktober 2014 

5. Protokoll fra Eldrerådets møte 9. oktober 2014 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 8. oktober 2014 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. oktober 2014 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 8. oktober 2014 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 8. oktober 2014 

 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 22. september 2014 

 

2. Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 6.. oktober 2014 

 

3. Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 9. oktober 2014 

 

4. Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 9. oktober 2014 
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5. Protokoll fra Eldrerådets møte 9. oktober 2014 

 

6. Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 8. oktober 2014 

 

7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 6. oktober 2014 

 

8. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 8. oktober 2014 

 

9. Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 8. oktober 2014 
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176/14 Informasjonssaker til bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00047-11 

Arkivkode.  026.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 176/14 

 

 

Saksframstilling: 
Følgende informasjonssaker vedlegges: 

 

1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 28.08.2014 vedrørende BU-sak 

118/14 – Bygging av nytt Hovseterhjem og fellesarealer 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 29.08.2014 vedrørende Klage over 

kommunens avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av støyskjerm – 

Lybekkveien 18. 

3. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014 vedrørende Ikke medhold – klage på 

godkjenning av Kongeørnen barnehage. 

4. E-post fra Terje Paulsen av 4.09.2014 vedrørende Klage på skytestøy fra 

Løvenskioldbanen. 

5. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 08.09.2014 

vedrørende Kommuneplan «Oslo mot 2013» «Smestadområdet» med Smestadkrysset. 

6. Kopi av E-post fra Robert Eidsether av 11.09.2014 vedrørende Merknad til nabovarsel 

vedrørende opparbeidelse av gangvei mellom Røa bad og Ostadalsveien. 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 08.09.2014 vedrørende Endret tillatelse – 

Sognsvannsveien. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende tilsynsansvar for å sikre kvalitet og 

rettssikkerhet ved bruk av private institusjoner. 

9. E-post fra Sameiet Griniveien 12-16 av 03.10.2014 vedrørende Busslomme ved 

Griniveien 9 på Røa. 

10. Kopi av brev fra Samfunnshuset Vest SA av 08.10.2014 vedrørende 

Parkeringsregulering Tore Hals Mejdells vei. 

11. Kopi av e-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 9. oktober 2014 vedrørende Mærradalsbekken 

– prosjektinnspill og Sparebankstiftelsen DnB. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 28.08.2014 vedrørende BU-sak 

118/14 – Bygging av nytt Hovseterhjem og fellesarealer 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 29.08.2014 vedrørende Klage over 

kommunens avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av støyskjerm – 

Lybekkveien 18. 

3. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014 vedrørende Ikke medhold – klage på 

godkjenning av Kongeørnen barnehage. 
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4. E-post fra Terje Paulsen av 4.09.2014 vedrørende Klage på skytestøy fra 

Løvenskioldbanen. 

5. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 08.09.2014 

vedrørende Kommuneplan «Oslo mot 2013» «Smestadområdet» med Smestadkrysset. 

6. Kopi av E-post fra Robert Eidsether av 11.09.2014 vedrørende Merknad til nabovarsel 

vedrørende opparbeidelse av gangvei mellom Røa bad og Ostadalsveien. 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 08.09.2014 vedrørende Endret tillatelse – 

Sognsvannsveien. 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014 vedrørende Svar på 

spørsmål fra Ivar Johansen (SV) vedrørende tilsynsansvar for å sikre kvalitet og 

rettssikkerhet ved bruk av private institusjoner. 

9. E-post fra Sameiet Griniveien 12-16 av 03.10.2014 vedrørende Busslomme ved 

Griniveien 9 på Røa. 

10. Kopi av brev fra Samfunnshuset Vest SA av 08.10.2014 vedrørende 

Parkeringsregulering Tore Hals Mejdells vei. 

11. Kopi av e-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 9. oktober 2014 vedrørende Mærradalsbekken 

– prosjektinnspill og Sparebankstiftelsen DnB. 

 

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 28.08.2014  

 

2. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 29.08.2014  

 

3. Brev fra Fylkesmannen av 02.09.2014  

 

4. E-post fra Terje Paulsen av 4.09.2014  

 

5. Kopi av brev fra Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene av 08.09.2014. 

 

6. Kopi av E-post fra Robert Eidsether av 11.09.201. 

 

7. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av 08.09.2014  

 

8. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og bydelene av 15.09.2014  

 

9. E-post fra Sameiet Griniveien 12-16 av 03.10.2014 

 

10. Kopi av brev fra Samfunnshuset Vest SA av 08.10.2014  

 

11. Kopi av e-post fra Kjell Fr. Jacobsen av 9. oktober 2014 
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177/14 Lønnhaugen allé 3B. Klage over Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse på søknad om oppføring av påbygg og takterrasse. 

Dispensasjon fra reguleringsplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00953-2 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 64/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 177/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

64/14 

 

Møtebehandling 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Saken tas direkte i bydelsutvalgets møte. 

 

Votering 

 

Forslaget var enstemmig. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Saken tas direkte i bydelsutvalgets møte. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av påbygg og takterrasse er 

påklaget av advokat og nabo Per Omreng.  

 

Klager anfører at tiltaket vil medføre presedens og bygging av tårn og takterrasser i strid med 

reguleringsplan. Videre anføres det tiltaket vil ta utsikten fra bakenforliggende eiendommer 

og skygge for solen. Tiltaket vil også medføre innsyn. 

 

Vilkårene for dispensasjon fra reguleringsplanens krav til maksimum tillatte gesimshøyde og 

total høyde er klagers mening ikke oppfylt. 

 

UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til boligformål gjennom reguleringsplan Småhusplanen, S-4220, 

vedtatt 15.03.2006 med endringer av 12.06.2013. Maksimum tillatt gesimshøyde er 6,5 m og 

maksimum tillatt total høyde er 10,5 m. 
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Eiendommen ligger øst for Smestad i Bydel Vestre Aker og har i henhold til WEB-

matrikkelen et areal på 1411 m2. Tomten har et fall mot sydøst og er i dag bebygd med en 

enebolig. Bebygd areal endres ikke som av følge av tiltaket. 

Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok søknad om rammetillatelse 10.09.2013. Søknaden omfatter 

oppføring av takterrasse og påbygg som skal fungere som adkomst til takterrassen. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens krav til gesimshøyder og total høyde. 

 

Uttalelser fra annen etat 

Det foreligger to uttalelser fra Byantikvaren i brev datert 15.01.2014 og 21.03.2014. 

 

Konklusjon i første brev: 

″Villaen i Lønnhaugen allé 3 B har etter Byantikvarens vurdering høye arkitektoniske verdier, 

som er representativ og godt bevart villa i funksjonalistisk stil, typisk for 1930-tallet. 

Eiendommen vil derfor bli oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige 

bygninger og anlegg. De foreslåtte tiltakene slik de nå foreligger med takterrasse med 

trappeoppbygg og glasstak over veranda i tredje etasje, vil svekke villaens opprinnelige 

funksjonalistiske formspråk og frarådes sterkt. Imidlertid vil Byantikvaren ikke motsette seg et 

forslag til takterrasse med lett rekkverk som er trukket vekk fra gesimsen 

og inn på takflaten, og et lite og enkelt trappehus som ikke gir noen lysvirkning.″ 

 

Ansvarlig søker har vært i dialog med Byantikvaren og omprosjektert tiltaket. 

 

Konklusjon i andre brev: 

″I det forslaget som er revidert den 24.02.2014, er forslag om glasstak over veranda i tredje 

etasje utgått, og takterrasse og trappeoppbygg fått en utforming som er i samsvar med 

Byantikvarens tidligere anbefalinger. Byantikvarens har derfor ingen merknad til forslag slik 

det nå foreligger, jfr. reviderte tegninger den 24.02.2014. Vi gjør imidlertid oppmerksom på 

at Lønnhaugen allé 3B vil bli vurdert for oppføring på Byantikvarens gule liste over 

bevaringsverdige bygninger og anlegg. Melding om at eiendommen vil bli vurdert for Gul 

liste sendes ut om kort tid.″ 

 

Protest 

Det foreligger protest fra nabo Per Omreng, mottatt 08.07.2013. 

 

Det anføres at tiltaket vil være til hinder for nabos utsikt og skjerme for solen. Hensynene bak 

de nye Bestemmelsene vil bli vesentlig tilsidesatt. Det anføres videre at Plan- og 

bygningsetaten har tidligere avslått lignende tiltak i nærområdet og en dispensasjon i dette 

tilfellet vil innebære klar forskjellsbehandling. 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene fra nabo og i hovedsak anført: 

 

 Tiltaket er tilpasset byggets arkitektur og er minst mulig dominerende. 

 Tiltaket ligger 32 m fra nabo i Grimelundsveien 15’s terrasse og har således ingen 

innflytelse på solforholdene der. Utsikten blir heller ikke hindret av dette beskjedne 

oppbygget. 

 Bolig på naboeiendom ligger 3 m høyere i terrenget enn omsøkt bolig. Mellom 

eiendommen er det i tillegg mye høy vegetasjon, den planlagte takterrassen er trukket 

inn på taket. Å frykte innkikk i hage virker ubegrunnet. 
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Rammetillatelse 

Det ble i vedtak datert 14.07.2014 gitt rammetillatelse til oppføring av påbygg og takterrasse. 

 

Dispensasjoner: 

Det ble gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse vedrørende maksimum tillatt 

gesimshøyde og maksimum total høyde, jfr. § 10 a) og b). Etter Plan- og bygningsetatens 

vurdering ville ikke hensynene bak bestemmelsene tilsidesettes ved en dispensasjon. Videre 

forelå det overvekt av fordeler for å gi en slik dispensasjon. Vilkårene for dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd var dermed oppfylt. 

 

Klage 

Plan- og bygningsetaten mottok klage fra advokat Per Omreng (heretter kalt klager) i brev 

datert 05.08.2014. Klager har rettslige klageinteresse, jfr. forvaltningsloven (fvl.) § 28. 

Klagen er innkommet til rett tid, jfr. fvl. § 29. 

 

Klager har i hovedsak anført følgende: 

 Tiltaket vil medføre presedens og bygging av tårn og takterrasser i strid med 

reguleringsplan vedtatt av bystyret. Plan- og bygningsetaten har ikke lovlig adgang til 

å sette seg ut over bystyrets vedtak. 

 Tiltaket vil ta utsikten fra bakenforliggende eiendommer og skygge for solen. Tiltaket 

vil også medføre innsyn og skjemmende fasade. 

 Vilkårene for dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene er ikke oppfylt. 

 

Ansvarlig søker har kommentert klagen fra Per Omreng i brev datert 02.09.2014 og i 

hovedsak anført: 

 Vedrørende merknad om skjemmende fasade: Det vises til Byantikvarens uttalelse og 

konklusjon om at boligen er bevaringsverdig. 

 Når det gjelder klagers andre punkter, så anbefales det en befaring på eiendommen 

fordi man da vil tydelig oppfatte terrengets topografi og byggets beliggenhet. 

 

Utsatt iverksetting av vedtak 

Plan- og bygningsetaten har ikke funnet grunn til å gi klagen oppsettende virkning i medhold 

av fvl. § 42, da vilkårene for dette ikke anses som oppfylt. Tiltakshaver og ansvarlig søker er 

orientert om at rammetillatelsen er påklaget. Igangsettelse skjer på egen risiko. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Det er gitt dispensasjon fra høydebestemmelsene i Småhusplanen § 10 a) og b). 

 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner er hjemlet i pbl. § 

19-2 første ledd, hvor det fremgår at kommunen kan gi ”varig (…) dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt (…) i medhold av denne lov”. 

 

Vilkårene for å gi dispensasjon etter første ledd, er i følge bestemmelsens annet ledd at 

”hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse (ikke) blir vesentlig tilsidesatt”. Videre kreves det at ”fordelene ved å gi 

dispensasjon (må) klart være større enn ulempene etter en samlet vurdering”. Vilkårene er 

kumulative og begge vilkår må følgelig være oppfylt for at kommunen skal kunne gi 

dispensasjon. 
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I forarbeidene, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det uttalt følgende om 

dispensasjonsadgangen:  

”Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 

gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte 

organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en 

kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som 

informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og 

medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 

Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke 

er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en 

hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene”.  

 

Etter reguleringsbestemmelse § 3 skal det ”Før det innsendes søknad om byggetillatelse for en 

eller flere bygninger, (…) foreligge bebyggelsesplan for vedkommende eiendom godkjent av 

bygningsrådet”. 

 

Etaten viser til redegjørelse i rammetillatelse datert 14.07.2014: 

 

Dispensasjon fra § 10 a), maksimum tillatte gesimshøyder: 

″Hensikten bak bestemmelser om maksimum tillatte høyder er å begrense volum og sikre lys 

og luft rundt bygninger i planens virkeområde, slik at karakteren opprettholdes og styrkes. De 

maksimalt tillatte gesims- og mønehøyder begrenser slik bygningers volum og høyde for å 

unngå at nye tiltak er til urimelig ulempe for naboer eller fører til økt tetthet på eiendommer i 

planområdet.  

 

Det skal oppføres et påbygg på byggets nordlige hjørne. Påbygget skal fungere som trappehus 

og adkomst til takterrassen som også skal etableres. Påbygget medfører at høyeste gesims vil i 

følge ansvarlig søker ligge 11,11 m over gjennomsnittlig planert terreng. Påbygget vil oppta 

mindre del av takflaten. Omsøkte eiendom ligger lavere enn de fleste naboeiendommene og 

etter etatens vurdering vil ikke tiltaket endre lys og solforholdene på omsøkt eiendom eller 

naboeiendommene i vesentlig grad. Eiendommen vil fortsatt fremstå som lys og åpen og 

tiltaket vil ikke være til vesentlig ulempe for omkringliggende eiendommer. 

 

Plan- og bygningsetaten anser at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Tiltaket vil medføre at boligen vil få større volum. Hensikten med trappehuset er å få 

innvendig adkomst til takterrasse. Gjeldende reguleringsplan åpner for at takterrasser kan 

godkjennes dersom de er tilstrekkelig trukket inn. Terrassen er trukket inn fra gesims slik at 

ulempen med innsyn reduseres. Etter etatens vurdering vil tiltaket gi beboerne tilgang til gode 

uteoppholdsarealer. Økningen i arealer skjer ikke på bekostning av de hensyn som ligger til 

grunn for reguleringsplanens bestemmelser og gjennom tiltaket endres ikke boligens karakter 

i seg selv og fører ikke til en ytterligere fortetting av nærområdet. 

 

Plan- og bygningsetaten vurderer dermed etter en samlet vurdering at fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.″ 

 

Dispensasjon fra § 10 b), maksimum tillatt total høyde 

″Hensynet bak bestemmelsen om total høyde (HT) er å sikre at tiltak tilpasser seg tomtens 

naturlige topografi og at byggehøyder og terrenginngrep på bratte tomter begrenses. 
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Omsøkte tomts topografi gjør at tiltaket blir av avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen 

om tillatt total høyde. Tiltaket omfatter oppføring av et påbygg og mot vest vil boligen ha en 

totalhøyde på 12,69 m. Tiltaket vil midlertidig være lite synlig fra vest som følge av tiltakets 

plassering og tomtens topografi samt tiltakets omfang. Tiltaket medfører videre ingen 

terrengendringer.  

 

Plan- og bygningsetaten anser at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Fordeler med å innvilge dispensasjon vil også være her at tiltaket vil gjøre det mulig å benytte 

taket til attraktiv uteareal. Ulempen er at deler av fasaden mot nord kan fremstå noe 

fremtredende enn dagens situasjon. Plan- og bygningsetaten vurderer at fordelene med å 

innvilge søknad om dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknadene om dispensasjon innvilges.″  

 

Plan- og bygningsetaten opprettholder vurderingen og ønsker å presisere at en gitt 

dispensasjon ikke medfører presedens. Hver enkel dispensasjonssøknad vurderes konkret.  

 

Etaten kan ikke se at det er krav i reguleringsplanens § 12 at takterrasser skal trekkes 

minimum 70 cm ned under takflaten. Takterrasser kan imidlertid godkjennes hvis disse er 

trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet. Hensikten bak bestemmelsen er blant annet 

hensynet til naboeiendom med tanke på innsyn. I angjeldende sak er takterrassen trukket 1 m 

tilbake fra fasadeliv og vil ikke være synlig fra bakkeplan. Rekkverket får lett uttrykk med 

horisontale spiler, i tråd med Byantikvarens anbefaling. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 

rammetillatelse av 14.07.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi 

dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder maksimum tillatt gesimshøyde og total 

høyde. 

 

Klagen fra Per Omreng tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 18.09.2014 

 

Saksdokumenter 

 

Kopi av informasjon sendt tiltakshaver/klager 

 

Tegninger 
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178/14 Orrebakken 8. Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på 

søknad om dispensasjon fra regulerings- og bebyggelsesplan 

 
Arkivsak-dok. 14/00954-2 

Arkivkode.  531.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 65/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 178/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

65/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

16.05.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder grense for bebyggelse, maks. grunnflate og maks. etasjeantall. 

 

Klagen fra Baard Snilsberg tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense, utnyttingsgrad, 

etasjeantall og avstand til vei i Orrebakken 8 er påklaget av tiltakshaver Baard Snilsberg. 

 

Klager anfører bl.a. at deres plan er meget fordelaktig, behovet for boliger og utbygging i 

området har endret forutsetningene vesentlig siden reguleringsplanen ble vedtatt og at 

eiendommer i området har fått tillatelse til utbygging som ligner herværende sak. 

 

UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 

 

Gjeldende regulering og eksisterende forhold 

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i reguleringsplan S-2872 vedtatt 

10.09.1986. Videre gjelder bebyggelsesplan 23091 vedtatt 20.08.1991. Plangrunnlaget 

fastsetter en grense for bebyggelse, at villaer i parsellene 7-13 kan bebygges med maks. 
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grunnflate på 175 m2 og at bebyggelsen skal utformes med maks. to etasjer inkludert 

underetasje. 

 

Tomten ligger i Anne Kureområdet mellom Orrebakken og Orreveien på Voksen i Bydel 

Vestre Aker. Området er dominert av villamessig bebyggelse og har store grønne arealer. 

Videre er tomten på omtrent 1526 m2 i følge matrikkelen, og søker oppgir at boligen er på 

174 m2-BYA. 

Søknad om rammetillatelse 

Plan- og bygningsetaten mottok den 04.11.2013 søknad om dispensasjon fra grense for 

bebyggelse fordi tiltaket plasseres i sin helhet utenfor grensen, fra maks. grunnflate fordi 

tiltaket medfører total bebygd areal (BYA) på 335 m2 og fra maks. etasjeantall fordi bygget 

får tre etasjer og fra avstand til vei i Orrebakken 8. 

 

Det foreligger kun søknad om dispensasjon i saken. Det tenkte tiltaket innebærer å plassere et 

nytt boligbygg utenfor byggegrensene på eiendommens sydvestre del. Ansvarlig søker er 

siv.ark. Bjørn Chr. Beckmann og tiltakshaver er Baard Snilsberg. 

 

Uttalelser fra annen myndighet 

Det foreligger ikke uttalelse fra annen myndighet. 

 

Protest 

Det foreligger protest datert 04.03.2014 fra naboene Olve Gravråk og Evy Therese Otterbeck i 

Orrebakken 6. Naboene anfører bl.a. at i regulerings- og bebyggelsesplanen for Anne Kure-

området er hensynet til grønn profil, vegetasjon og skog sterkt fremtredende og at tiltaket 

strider med hensynene. 

 

Avslag 

Plan- og bygningsetaten fattet 16.05.2014 avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense, 

utnyttingsgrad og etasjeantall i Orrebakken 8. Etaten fant ikke grunnlag for å vurdere 

dispensasjon fra avstand til vei. 

 

I avslaget konkluderte etaten at ingen av vilkårene i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 var 

oppfylt. Det ble vektlagt bl.a. at hensynet til å bevare områdets grønne preg og 

vegetasjonsbelte ble vesentlig tilsidesatt, at den grønne fjernvirkningen ble forringet og at 

tiltaket medfører langt høyere tomteutnyttelse enn gjeldende planer tillater. 

 

Klage 

Plan- og bygningsetaten mottok den 06.06.2014 klage på avslag fra tiltakshaver Baard 

Snilsberg. Klager har rettslig klageinteresse og klagen er innkommet rettidig, jf. 

forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

 

Klager anfører bl.a. at deres plan er meget fordelaktig, behovet for boliger og utbygging i 

området har endret forutsetningene vesentlig siden reguleringsplanen ble vedtatt og at 

eiendommer i området har fått tillatelse til utbygging som ligner herværende sak. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 

Klagesaken gjelder dispensasjon fra bebyggelsesplan § 2 (2) første setning om byggegrensen, 

reguleringsplan § 3 (2) om maks. grunnflate på 175 m2 samt reguleringsplan § 3 første 

setning og bebyggelsesplan § 2 første ledd om maks. to etasjer inkludert underetasje. Videre 
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er det et spørsmål om etaten har foretatt usaklig forskjellsbehandling i 

dispensasjonsvurderingen. 

 

Etter pbl. § 19-2 (2) kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Den naturlige forståelsen av ordlyden er at to kumulative vilkår må være oppfylt og terskelen 

for dispensasjon er høy. Sistnevnte underbygges av forarbeidene til paragrafen, Ot.prp.nr. 32 

(2007-2008), hvor Miljøverndepartementet uttaler på side 242 at: «Avvik fra arealplaner 

reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende 

beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 

kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant 

sak å fravike gjeldende plan. […] Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i 

planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, 

men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.» 

 

Grense for bebyggelse 

a. Hensynsvurdering 

Problemstillingen er om hensynene bak grensen for bebyggelse fastsatt i bebyggelsesplan § 2 

(2) første setning og om hensynene bak pbl. § 1-1 blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjon innvilges. 

 

Innledningsvis presiserer Plan- og bygningsetaten at hensynene bak regulerings- og 

bebyggelsesplanen fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) side 

242. 

 

Hensynene grensen for bebyggelse skal ivareta er et bestemt fotavtrykk samt områdets grønne 

preg og vegetasjonsbelte. Det fremkommer av forarbeidene til bebyggelsesplanen at det 

særlig ble lagt vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon og at bebyggelsen skal 

tilpasses det eksisterende skoglandskapet. I tillegg ivaretar fotavtrykket den grønne 

fjernvirkningen. Byggegrensen gir også uttrykk for en bevisst plassering av bebyggelsen i 

landskapet som former en fondvegg mot byen, jf. Forarbeidene til reguleringsplanen. En 

dispensasjon vil medføre at en bolig plasseres i sin helhet utenfor byggegrensen i skråningen 

sydvest på tomten. Dette er i seg selv en betydelig tilsidesettelse av bebyggelsesplanen. I 

skråningen boligen plasseres, er det i dag et vegetasjonsbelte med naturtomt og opparbeidet 

hage. Dette grønne arealet vil forsvinne dersom dispensasjon gis. Videre vil den grønne 

fjernvirkningen forringes. 

 

Etter pbl. § 1-1 er et sentralt hensyn bak plan- og bygningsloven at samfunnsplanlegging 

ivaretas gjennom planregulering og at loven skal sikre gjennomføring av vedtatte planer, jf. 

forarbeidene side 170-171. Tiltakshavers ønske om å bygge utenfor byggegrensen i et grønt 

areal vil derfor i stor grad uthule og svekke bebyggelsesplanen som overordnet 

styringsverktøy. 

 

I lys av ovennevnte, vil hensynene bak gjeldene plan og lovens formålsbestemmelse bli 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis. 

 



 48  

Plan- og bygningsetaten fastholder at det ikke er grunnlag for å dispensere fra byggegrensene 

fastsatt i bebyggelsesplan § 2 (2) første setning. 

 

b. Interesseavveining 

For det tilfelle bydelsutvalget ikke kommer til samme konklusjon vedrørende 

hensynsvurderingen, vurderer Plan- og bygningsetaten problemstillingen om fordelene ved å 

gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en helhetsvurdering. 

 

Fordelene ved dispensasjonen er at eiendommen får to boliger og at boligen er bedre tilpasset 

tiltakshavers behov. På den andre siden, er ulempen ved dispensasjonen at fastsatt 

byggegrense tilsidesettes med den virkning at vegetasjonen på tomten i stor grad forringes, og 

den grønne fjernvirkningen forringes. I en helhetsvurdering veier nevnte ulemper tungt. 

 

I en helhetsvurdering, konkluderer etaten at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

 

Maks. grunnflate 

a. Hensynsvurdering 

Problemstillingen er om hensynene bak maks. grunnflate på 175 m2 fastsatt i bebyggelsesplan 

§ 3 (2) og om hensynene bak pbl. § 1-1 blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon  

innvilges. 

 

Plan- og bygningsetaten presiserer at bebyggelsesplanens henvisning til «maks. grunnflate» 

tilsvarer «bebygd areal (BYA)». Årsaken er at maks. grunnflate og BYA henviser til samme 

faktiske forhold, nemlig bebyggelsens fotavtrykk på eiendommen.  

 

Hensynene bak å regulere grunnflaten er å begrense bygningsvolumet, sikre luftighet mellom 

bebyggelse, sikre gode sol- og utsiktsforhold samt bevare områdets grønne fjernvirkning. 

Dispensasjonen gjelder et tenkt tiltak på 335 m2-BYA. Dette er en betydelig overskridelse av 

regulert maks. grunnflate på 175 m2. Hensynet til å begrense bygningsvolumet på tomten vil 

derfor vesentlig tilsidesettes. Videre fremhever etaten at søker oppgir at eksisterende bolig er 

på 174 m2-BYA og eiendommen er derfor allerede maksimalt utnyttet. 

 

Å overskride maks. grunnflate vil også forringe sol- og utsiktsmuligheter i området, luften 

mellom bebyggelsen og den grønne fjernvirkningen. På grunn av at flere hensyn bak 

reguleringsplanen tilsidesettes, vil en dispensasjon uthule og svekke reguleringsplanen og 

dermed tilsidesette hensynene bak pbl. § 1-1. 

 

I lys av ovennevnte, vil hensynene bak gjeldene plan og lovens formålsbestemmelse bli 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis. 

 

Plan- og bygningsetaten fastholder at det ikke er grunnlag for å dispensere fra maks. 

grunnflate på 175 m2 fastsatt i reguleringsplan § 3 (2). 

 

b. Interesseavveining 

For det tilfelle bydelsutvalget ikke kommer til samme konklusjon vedrørende 

hensynsvurderingen, vurderer Plan- og bygningsetaten problemstillingen om fordelene ved å 

gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en helhetsvurdering. 

 

Fordelene ved dispensasjonen er at tomten får et større boareal og en bolig bedre tilpasset 

tiltakshavers behov. Imidlertid er ulempene ved dispensasjonen at tomteutnyttelsen betydelig 
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overskrider planens krav til maks. grunnflate. Dette vil videre forringe sol- og 

utsiktsmuligheter i området, luften mellom bebyggelsen og den grønne fjernvirkningen. 

 

I en helhetsvurdering, konkluderer etaten at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

 

Maks. etasjeantall 

a. Hensynsvurdering 

Problemstillingen er om hensynene bak maks. to etasjer inkludert underetasje i frittliggende 

bolighus fastsatt i reguleringsplan § 3 første setning og bebyggelsesplan § 2 første ledd samt 

om hensynene bak pbl. § 1-1 blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges. 

 

Hensynene bak kravet til maks. to etasjer er å begrense høyden på boligene, ivareta områdets 

grønne fjernvirkning og sikre en ønsket bebyggelsestype i Anne Kureområdet. Hensynet til 

den grønne fjernvirkningen vil ikke i særlig grad berøres av en dispensasjon fordi det 

eksisterende huset ligger bak tiltaket. På den andre siden, ser Plan- og bygningsetaten at 

området i all hovedsak har fått en enhetlig utbygging i tråd med gjeldende plangrunnlag. Å 

dispensere i dette tilfellet vil derfor representere et brudd med omkringliggende 

bebyggelsestype underlagt samme regulerings- og bebyggelsesplan. Videre legger en 

dispensasjon opp til en annen type bebyggelse på tomten enn det gjeldende plangrunnlag 

angir. 

 

Etaten tillegger at etasjebegrensningen i reguleringsplanen ble gjentatt i bebyggelsesplanen, 

og dette viser at maks. antall etasjer er et viktig hensyn å ivareta i området. Å gi dispensasjon 

for tre etasjer er derfor lite kurant. En dispensasjon fra kravet vil også tilsidesette plan- og 

bygningslovens formålsbestemmelse fordi regulerings- og bebyggelsesplanen vil svekkes og 

uthules som styringsverktøy. 

 

På denne bakgrunn, konkluderer Plan- og bygningsetaten at hensynene bak planene og 

formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 

 

Plan- og bygningsetaten fastholder at det ikke er grunnlag for å dispensere fra kravet til maks. 

to etasjer inkludert underetasje i frittliggende bolighus fastsatt i reguleringsplan § 3 første 

setning og bebyggelsesplan § 2 første ledd. 

 

b. Interesseavveining 

Fordelene ved å dispensere er at boligen som oppføres får bedre sol- og utsiktsmuligheter. På 

den andre siden, er ulempene at områdets enhetlige bebyggelsestype brytes og det åpnes for 

en annen type bebyggelse på eiendommen enn planen legger opp til. 

 

I en helhetsvurdering, konkluderer etaten at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

 

Forskjellsbehandling 

Etter det ulovfestede forvaltningsrettslige likhetsprinsippet, skal like tilfeller behandles likt 

der ikke momenter eller hensyn angitt i lovgivningen begrunner at tilfellene skal behandles 

ulikt. Hvis en forskjellsbehandling er begrunnet i momenter eller hensyn som lovgivningen 

angir så er forskjellsbehandling tillatt. En forutsetning for vurdering av forskjellsbehandling 

er at sakene er sammenlignbare. Det vises til bl.a. Rt-2009-1374 avsnitt 50, Rt-2007-281 

avsnitt 61-64, Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 3. utgave 2007 side 110-111 og 

Eckoff/Smith, Forvaltningsrett, 8. utgave 2006 side 383. 
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Klager viser til boliger i Orrebakken 2, Orreveien 5, Orreveien 7 og området i krysset ved 

Hospitsveien og Voksenkollveien og anfører at disse eksemplene viser at det kan dispenseres i 

dette tilfellet. Etaten tolker dette som en anførsel om usaklig forskjellsbehandling. 

 

På tomten Orrebakken 2 foreligger flere byggesaker, hvorav sak 199500451 gjaldt oppføring 

av enebolig. Imidlertid gjaldt ikke saken oppføring av en ytterligere bolig på eiendommen 

utenfor byggegrensen og er derfor ikke egnet for sammenligning. Likevel velger etaten å 

påpeke at adgangen til å dispensere er strammet inn etter den nye plan- og bygningsloven. 

Videre har etaten begrunnet utfallet i denne saken i momenter og hensyn angitt i plan- og 

bygningsloven, reguleringsplan S-2872 og bebyggelsesplan 23091. Angående Orreveien 7, 

Orreveien 5 og området i krysset ved Hospitsveien og Voksenkollveien viser etaten til at 

tomtene er omfattet av andre reguleringsplaner enn Orrebakken 8. Dette er heller ikke 

sammenlignbare saker. 

 

På denne bakgrunn kan etaten ikke se at vurderinger som er gjort i forbindelse med avslaget 

på søknaden om dispensasjon strider mot det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet og utgjør 

en saksbehandlingsfeil. 

 

Klagen anbefales ikke tatt til følge. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 

16.05.2014 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering hva gjelder grense for bebyggelse, maks. grunnflate og maks. etasjeantall. 

 

Klagen fra Baard Snilsberg tas ikke til følge. 

 

Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 18.09.2014 

 

Saksdokumenter 

 

Kopi av informasjon til tiltakshaver/klager 
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179/14 Høring: Landbruksmelding for Oslo 

 
Arkivsak-dok. 13/00664-3 

Arkivkode.  712.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 179/14 

 

 

Saksframstilling: 
Landbruk i byen 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ga i tildelingsbrevet for 2013 Bymiljøetaten i oppdrag 

å lage et faglig grunnlag til byrådssak med arbeidstittel «Landbruk i byen». Dette er Oslos 

første landbruksmelding, som foreslås gjelde for en fireårsperiode, med påfølgende revidering 

hvert fjerde år. Dokumentet skal være et mål/strategi dokument, det forventes at tiltak 

kommer som et resultat av vedtatt melding. 

 

Landbruksmelding for Oslo skal følge opp stortingsmeldingen Velkommen til bords, 

regjeringens landbruks- og matmelding. Stortingsmeldingen lister opp fire hovedmål; 

matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Videre tar 

den for seg de aller fleste former for landbruk, men omtaler ikke det urbane landbruket som 

anses mest relevant for Oslo. Landbruket i Oslo skiller seg generelt fra landbruket i resten av 

landet og det er derfor behov for å vurdere nasjonale føringer opp mot gjeldende 

utfordringsbilde i Oslo. 

 

I meldingen er det definert en egen visjon for landbruk i Oslo, videre er landbruksbegrepet 

delt i to; henholdsvis bynært landbruk og urbant landbruk. Hver har fått sine hovedmål og 

delmål. 

 

Oslo har både tradisjonelt landbruk i Maridalen, Sørkedalen og på Bygdøy med produksjon av 

gress, korn og melk, og mere urbane dyrkingsformer i byen. Engasjementet for dyrking og 

kvalitetsmat er stort og økende. Bybøndene dyrker i skolehager, parsellhager, kolonihager, 

balkonger, takhager og bakgårder rundt i Oslo, og produserer frukt, bær og grønnsaker. Noen 

har også husdyr som høner, kaniner og bier. Selv om dyrking og landbruk foregår i Oslo, og 

det er ønske om at dette skal øke, er det ikke bare produksjon som er viktig for Oslo. Alt 

dyrkingen bringer med seg-, i form av miljø, helse, vakker by, sosialt samvær, integrering, 

sunn mat, kunnskap om hvordan mat blir til osv.- er viktigere enn den faktiske produksjonen. 

I denne meldingen skilles det mellom urbant og bynært landbruk. Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus gav i 2014 ut en rapport «Urbant landbruk- bærekraftig, synlig og verdsatt». 

Definisjonene fra rapporten er også brukt i denne meldingen. Landbruk inkluderer jordbruk, 

husdyrhold og skogbruk. Det urbane landbruket handler om dyrking, men også om å holde 

høner, bier osv., og det bynære landbruket i Oslo handler både og tradisjonell gårdsdrift, med 

dyrking, husdyrhold og drift av skogen. Vi skiller mellom det urbane som foregår i 

byggesonen og bynære som foregår i marka (inkludert Maridalen, Sørkedalen og Bygdøy). 

Det urbane og det bynære supplerer hverandre. Det urbane gir grønn glede, rekreasjon og mat 

i byen. Det bynære er et utstillingsvindu for landbruket i hele landet, der vi kan se og lære om 

tradisjonelt landbruk, bruke det åpne kulturlandskapet til rekreasjon og besøke gårder med 

dyr. 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter utkast til byrådssak om landbruk i Oslo. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bymiljøetaten av 26.09.2014 

 

Høringsutkast 
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180/14 Ryghs vei 2 - Underretning om politisk planvedtak 

 
Arkivsak-dok. 12/01565-22 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.10.2014 67/14 

2 Bydelsutvalget 16.10.2014 180/14 

 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte 06.10.2014 sak 

67/14 

 

Møtebehandling 

 

Votering 

 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen behandlet saken i møte 06.10.2014 og 

innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak  

 

Vestre Aker bydelsutvalg tar underretning om politisk planvedtak – Ryghs vei 2 til 

orientering. 

 

Saksfremlegg 

 

Saksframstilling: 
Bystyret vedtok 03.09.2014 detaljregulering for Ryghs vei 2. Eiendommen omreguleres for å 

øke maksimalt tillatt bebygd areal fra 12 % til 24 %. 

 

Bystyrets vedtak lyder slik:  

«Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med 

reguleringsbestemmelser for Ryghs vei 2, Holmenkollen; som ble foreslått regulert til 

bebyggelse og anlegg-boligbebyggelse». 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar underretning om politisk planvedtak – Ryghs vei 2 til 

orientering. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 02.10.2014 
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181/14 Fartsdempere i Setra vei 

Arkivsak-dok. 14/01016-1 

Arkivkode. 612.7 

Saksbehandler Berit Nilsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 181/14 

Saksframstilling: 
Vestre Aker bydelsutvalg har mottatt flere henvendelser fra Einar Wahlstrøm vedrørende 

fartsdemper i Setra vei. 

Bydelsutvalget fattet i møte 18.11.2010, sak 209 vedtak om blant annet å anlegge en 

fartshump i Setra vei mellom nr. 7 og 20.  

Samferdselsetaten har følgende bemerkninger til vedtaket i brev av 13.12.2010: «Setra vei er 

en vei bydelen ikke har ansvar for. D.v.s. at det er byråden som er vedtaksmyndighet for nye 

humper her.»  

Det er nå Bymiljøetaten som har ansvar for fartsdempende tiltak i Oslo. 

Av ulike grunner har denne saken ikke vært oppe til ny behandling i BU etter den 

tilbakemeldingen, og derfor foreslår Høyre at vi nå fatter et nytt vedtak som sendes 

Bymiljøetaten med begrunnelse av at Vestre Aker bydelsutvalg ønsker å støtte Einar 

Wahlstrøm i hans arbeid for å få anlagt en fartshump i Setra vei på grunn av 

trafikkforholdene. 

Høyres forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter behovet for fartshump i Setra vei. 

Vedlegg:  

Bydelsutvalgets vedtak av 18.11.2010 

Brev fra samferdselsetaten av 13.12.2010 
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182/14 Nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 (V) - 

orientering om vedtak 

 
Arkivsak-dok. 12/01592-19 

Arkivkode.  027.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bydelsutvalget 16.10.2014 182/14 

 

 

Saksframstilling: 
Valgstyret behandlet ovennevnte sak i møte 24.09.2014, sak 35, søknad om nytt valgoppgjør 

til Vestre Aker bydelsutvalget og traff følgende vedtak: 

 

 

1. Trond Boe-Tangen (V) 

Trer inn som varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg 

2. Bydelen orienteres om valgstyrets vedtak. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg tar valgstyrets vedtak om nytt varamedlem, Trond Boe-Tangen fra 

Venstre til orientering. 

 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Bystyrets sekretariat av 01.10.2014. 

 

 
 

 

 




